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Salvador é referência internacional em oportunidades 
Carlos Catela 

SPM deverá ser 
incorporada à 

estrutura municipal 

A Baia de Todos os Santos atrai empreendimentos empresariais .turísticos internacionais à 
capital baiana, favorecendo a geração de emprego e renda. Leia mais na página 3. 

Certo da importância da 
Superintendência Especial de 
Políticas para as Mulheres na 
Prefeitura Municipal, o prefei
to João Henrique encaminhou 
à Câmara de Vereadores um 
projeto de lei que altera a es
trutura organizacional e de 
cargos da autarquia. O proje
to também inclui o Centro de 
Referência Loreta Valadares 
como unidade integrante da 
SPM. Criada na gestão do pre
feito João Henrique, ela é o 
órgão voltado para promover 
o enfrentamento da violência 
contra a mulher no município. 
O projeto de lei atende às ne
cessidades de consolidação 
da política de igualdade de gê
neros em Salvador. A SPM 
deixará de ser um projeto desta 
gestão e passará a ser um ór
gão efetivo da Prefeitura. 

Prorrogada inscrição para Agente 
de Combate às Endemias 

Diante do grande número 
de pessoas interessadas em 
se inscrever e pela sobre
carga do sistema disponibili
zado pela Fundação de Apoio 
à Pesquisa e Extensão (Fa
pex), responsável pela reali
zação das provas, a Prefei
tura decidiu prorrogar até 
amanhã as inscrições para o 
concurso de Agente de Com
bate às Endemias. A deman
da de inscritos é superior à 
esperada e, até a última sex
ta-feira à tarde, já somava 
50 mil para concorrer às 
l.Qü9 vagas oferecidas. 

Ao visitar os postos de ins
crição, o secretário da Admi
nistração, Oscimar Torres, 
constatou o sacrifício feito pe
los candidatos, enfrentando 

enormes filas. "Isso mostra a 
importância do concurso para 
a geração de empregos em Sal
vador", afirmou. 

Os candidatos que ainda 
não efetivaram sua inscrição 
podem fazer pela internet, 
no site www.fapex.org.br/ 
concursos ou nos postos de 
atendimento instalados nas 
Casas do Trabalhador, em 
Periperi e Cajazeiras , no 
Serviço de Seleção, Orien
tação e Avaliação do Ca
nela e na Faculdade de Ci
ências Econômicas da 
Ufba (Piedade), das 9 às 17 
horas. Quem se inscrever 
pela internet pode pagar a 
taxa de inscrição, de R$ 20, 
até quarta-feira, no Banco 
do Brasil. 

Prefeitura paga salários 
dos servidores no dia 29 

Os cerca de 32 mil ser
vidores públicos municipais, 
ativos e inativos, vão rece
ber na próxima sexta-feira 
os salários, aposentadorias 
e pensões referentes a este 
mês, em lote único. Os ven
cimentos já serão deposita-

dos na nova conta do servi
dor no Bradesco, que pas
sou, a partir deste mês, a 
gerir as contas municipais. 
Os cronogramas de paga
mento da folha de pessoal da 
Prefeitura podem ser con
sultados no site da Sefaz. 

Migração das contas para 
o Bradesco continua 

Hoje será aberto um posto 
na Escola Manoel de Almeida, 
em Cajazeiras XI, para aten
der os professores da área. O 
atendimento está sendo feito 
por ordem alfabética. Para 
quem tiver ainda dúvidas, o 

Bradesco e a Sead disponibilizam 
o telefone 4004-4590 e o site 
www.sead.salvador. ba.gov. br. 
Para abertura da conta-salário é 
preciso apresentar carteira de 
identidade, CPF, comprovante de 
residência e contracheque. 
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Prefeitura amptia aulas a crianças hospitalizadas 
No total, já foram 

atendidos 8.531 alunos 
internados, entre 

crianças e adolescentes 

ças que, por conta de seqüe
las causadas por certas do
enças, ficam impossibilitadas 
de retornarem à escola, ten
do aulas de segunda a sexta 
em suas residências. Nas es
colas hospitalares foram ins
taladas brinquedotecas, aulas 
de informática e artes, ofe
recendo um ambiente bastan
te agradável às crianças. 

Foram inauguradas pela 
Prefeitura Municipal de Sal
vador, através da Secretaria 
Municipal da Educação e 
Cultura, em parceria com o 
Instituto Criança Viva, mais 
duas escolas hospitalares na 
cidade. No Hospital João 
Batista Caribé, na Avenida 
Suburbana, e no Hospital 
Eládio Lasserre, em Cajazei
ras, foram implantados no
vos centros de ensino, so
mando até agora 14 unida
des no município. 

As aulas ajudam na recuperação dos alunos em tratamento de saúde 

No total, já foram aten
didos 8.531 pacientes, en
tre crianças e adolescentes. 
Segundo a coordenadora e 
idealizadora do Programa 
Criança Viva, Veruska An
drade, a ação é uma impor
tante ferramenta na recu
peração do quadro clínico 
das crianças e adolescen
tes hospitalizados. 

O objetivo do programa é 
atender crianças e adolescen
tes da rede municipal de ensi
no que estão hospitalizados, 
oferecendo aulas no próprio 

hospital, a fim de não corre
rem o risco de terem o ano 
letivo comprometido. 

Outra atividade do progra
ma é o atendimento às crian-

Servidores têm oportunidade de alfabetização 
A iniciativa da Prefeitura 

faz parte do Programa 
Brasil Alfabetizado 

A iniciativa de escolarização 
de adultos, desenvolvida pela 
Prefeitura Municipal de Salva
dor, através da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano de 
Salvador (Desal), vinculada à 
Secretaria Municipal dos Trans
portes e Infra-Estrutura (Setin), 
atende 60 funcionários da faixa 
etária de 27 a 61 anos. O projeto 
faz parte do Programa Brasil Al
fabetizado e teve início em 2006, 
dando oportunidade a esses 
servidores que ficaram impossi
bilitados de cumprir esta etapa 

pedagógica concluírem os estudos. 
O projeto representa um portal de 

entrada na cidadania, promovendo 
o acesso à educação como um direi
to de todos em qualquer momento 
da vida. As aulas deste ano começa
ram no dia 11, sendo realizada de se
gunda a sexta-feíra, quando os ser
vidores municipais interrompem as 
atividades de trabalho, por uma hora 
e meia, para participar das aulas de 
alfabetização, ministradas nas insta
lações da própria Desal, em Pírajá. 

Importância 

O presidente da Desa~ Euvaldo 
Jorge Míranda de Oliveira, destacou 
o empenho do governo municipal em 
qualificar o funcionalismo. "Sem es-

tudos não há crescimento pessoal 
e profissiona~ por isso a Prefeitura 
se preocupa em proporcionar uma 
oportunidade como essa para os 
trabalhadores municipais". 

Segundo o diretor de Opera
ções, Jarilson Paim, essa iniciati
va propiciou mudanças significa
tivas na vida dos adultos alfabe
tizados, tomando-os mais comu
nicativos, críticos e seguros em 
seus relacionamentos pessoais, 
sociais e profissionais. 

O armador de estruturas José Ro
berto dos Reis, 27 anos, pretende se 
qualificar como técnico na área de 
serviços gerais. "Antes eu olhava o 
papel e não enxergava nada, agora 
introduzi a leitura de jornais e revis
tas nas horas vagas", disse Reis. 

Maia 

Funcionários entre 27 e 61 anos irão 
concluir os estudos durante o trabalho 

Defesa Civil lança preparativos da Operação Chuva 
A ação será iniciada em 1 o de março, com a participação 

integrada de instituições estaduais e municipais 

Representantes de diversos 
órgãos municipais e estaduais 
se reuniram no auditório da De
fesa Civil de Salvador (Codesal) 
para o lançamento dos prepara
tivos da Operação Chuva. Um 
dos principais objetivos da reu
nião, convocada pela Codesal, 
é a formação de uma parceria 
que ofereça melhores resultados 
nos trabalhos que serão desen
volvidos na operação, que está 
prevista para começar no dia 1 o 

de março. O alvo principal dos 
trabalhos são as áreas de risco 

onde são mais freqüentes os desli
zamentos de terra, alagamentos e de
sabamentos nos períodos de chuva. 

Como forma de se antecipar 
às ocorrências, durante o ano 
passado, a Codesal fez o mape
amento de 13 áreas de risco, 
onde foram formados os Núcle
os de Defesa Civil envolvendo 
moradores, líderes comunitári
os e técnicos de órgãos públi
cos, com a finalidade de prepa
rar essas comunidades preven
tivamente para as ações que 
devem ser adotadas pelos mo-

radores em situações emergen
ciais relacionadas às chuvas. 

Integração 

Dentre as áreas mapeadas estão 
São Caetano, Sete de Abril, Sussua
rana, Plataforma, Canabrava, São 
Caetano, Saramandaia, Pernarnbués, 
São Marcos, Periperi e Pau da Lima. 
De acordo com a chefe do setor de 
Análise de Risco da Codesal, Cláu
dia Nobre, a idéia é formar uma gran
de parceria em que todos os envol
vidos estejam em sintonia no mo
mento das ações emergenciais. 

A reunião contou as presen
ças de representantes da Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, Defe
sa Civil do Estado, Embasa, Coelba, 
Limpurb, Sumac, Sucom, Surcap, Se
faz, Sedes, SPJ, SMS e Desal. Du
rante o evento, foi apresentado o ma
peamento feito pela Codesal para 
que os órgãos envolvidos na opera
ção tenham maior integração nas 
ações que serão desenvolvidas no 
período das chuvas. 

Na parte das comunidades, a 
Defesa Civil fez um trabalho de 
capacitação dos moradores, por 
meio de palestras, visitas técni
cas e distribuição de material in
formativo mostrando o que fazer 
e quais órgãos recorrer no mo
mento de emergência. 

Salvador, 23 a 25 de fevereiro 2008 :·::•::··:::::u:::::mu::::::m:n:num:n::::mn:n .: .. : .. :: ................................................... . 
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Atividades hoteleira e náutica incrementam a economia 

Regatas internacionais escolhem Salvador como roteiro pelos atrativos da cidade 

Empresários reconhecem 
Salvador como 

possibilidade de negócios 
seguros 

Mobilizar parceiros internacio
nais para viabilizar os projetos da 
administração municipal em prol do 
desenvolvimento de Salvador tem 
sido o foco da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretária de Relações 
Internacionais (Secri). As ações têm 
gerado resultados positivos posici
onando a cidade como um centro 
urbano de referência internacionaL 

Só o segmento hoteleiro despe
jou na capital baiana e Região Me
tropolitana aproximadamente 500 
milhões de dólares no ano de 2007. 
São investimentos provenientes 
dos grupos hoteleiros Imocom, 
Édeprima, Madrilisboa, Iberostar, 
In visa International, Soficim, Ra
mos Catarino, Iberkon, Single 
Home, Meliá c Copasa. 

O interesse empresarial deve-se 
à visita do secretário de Relações 
Internacionais, Leonel Leal, à Penín
sula Ibérica, onde apresentou todo o 
potencial existente da cidade, além 
da logística que abriga, extremamen
te favorável a investimentos. "As 
iniciativas empresariais que não per
cebiam Salvador corno possibilida
de de investimentos passaram a vê-

la como oportunidade de mercado", 
salientou o secretário de Relações 
Internacionais, Leonel LeaL 

Baía de Todos os Santos 

O setor náutico também é um 
dos mais cobiçados em função das 
condições naturais privilegiadas 
de Salvador, seguido pelo de tec
nologia da informação. A Baía de 
Todos os Santos é a maior do Bra
s il e a segunda do planeta, osten
tando uma área de 1.052 Km2, um 
contorno de 200 Km de extensão 
c um quantitativo de 3,5 milhões 
de pessoas em seu entorno. 

Vantagens oferecidas aos empre
endedores do ramo têm propiciado 
o crescimento da atividade náutica, 
com criação de infra-estrutura ade
quada, que inclui o acesso imediato 
a galpões para produção e a existên
cia de píer e cais; assim como a redu
ção dos custos operacionais, possi
bilidade de ampliação da área loca
da, em função do fluxo e demanda de 
cada empresa e o estabelecimento 
de centro de convergência de ativi
dades náuticas favorecendo a capta
ção de novos negócios. 

O setor também tem se benefici
ado da complementariedadc de pro
dutos e processos em vista do perfil 
produtivo dos usuários, do apoio 
gerencial tecnológico e da formação 
de mão-de-obra, concedidos por ins-

tituições governamentais e não-go
vernamentais. Também são favoreci
das por linhas de incentivos fiscais 
diferenciadas e de financiamentos 
adequadas à realidade econômica des
sas empresas, além da promoção e 
divulgação local e no exterior de suas 
marcas corporativas. 

Eventos náuticos 

Na área de eventos, Salvador em 
particular tem captado ao longo dos 
anos importantes empreendimen
tos nacionais e internacionais. O 
Circuito de Regatas- como Jacqucs 
Vabrc, Clipper Around, Tans-sat 
6.50, e Iles du Solei! - foi uma ati
vidade náutica que aconteceu em 
Salvador no segundo semestre de 
2007 e, vale ressaltar a regata B to 
B (Bahia - Bretanha), que largou da 
capital baiana, no dia 30 de novem
bro, em direção à França, onde reu
niu características ímpares e com
plementares que geraram excelen
tes dividendos para o município. 

Só a Jacqucs Vabre rendeu mais 
de um milhão c quinhentos mil aces
sos nos sites ligados ao evento, apro
ximadamente 2.500 reportagens para 
jornais e revistas, 376 matérias para 
televisão c mais de mil para rádio em 
diferentes veículos da Europa, du
rante a última edição. 

A Clippcr, que teve em Salvador 
uma parada estratégica, foi compos-

Vil ma 

ta por barcos iguais ca
pitaneados e tripulados 
por empresários e pro
fissionais liberais de ele
vado poder aquisitivo. 
Interessados em viver 
no mar uma aventura di
ferente, durante os I O 
dias que permaneceram 
na cidade, deixaram no 
comércio local aproxi
madamente R$ 500 miL 
Já a Ilcs du Solei! é tri
pulada por famílias, na 
maioria européias, deci
didas a fazer do Brasil o 
País ideal para vivenci
ar as férias prolongadas. 

Geração de emprego 

Se pensarmos que 
cada barco gera de três a 
cinco empregos diretos 
e que a náutica é apon
tada como um dos seto
res que mais geram pos
tos de trabalho por dó
lar investido, é possível 
perceber por que atrair 
este público em especi
al pode ser tão impor
tante para a Bahia. O 
turista que chega de bar-
co gasta cinco vezes 

mais do que o que vem de avião. 
Leal destacou ainda o aumento. 

dos empregos com carteira assinada 
em relação às gestões anteriores. Para 
ele, o dado mostra que quanto mais 
permanente é o crescimento da eco
nomia, maior é o nível de formaliza
ção do mercado de trabalho. 

O desemprego na Região Me
tropolitana de Salvador foi um 
dos menores do País, segundo a 
Pesqu isa de Emprego c Desem
prego (Pcd) da Fundação Seadc, 
elaborada com o Dieese. 

De acordo com a pesquisa, fo
ram gerados novos postos de traba
lho suficientes para atender uma de
manda significativa de trabalhadores 
entrando no mercado, ajudando as
sim a reduzir o número de desem
r.rcgados no município. 

O setor que mais emprega é o de 
serviços, em seguida vem o comér
cio, a construção civil, a indústria e 
os serviços domésticos. "Além de 
ser uma cidade turística, outras vo
cações não podem ser esquecidas, 
como a de firmar Salvador como um 
centro de distribuição e prestação de 
serviços", acrescentou LeaL Segun
do ele, a estratégia da Prefeitura, por 
meio da Secri, é estar sempre posici
onada, atenta e acompanhando as 
tendências mundiais, criando sinto
nia com a vocação local, a mobilida
de urbana, a inclusão social c os in
vestimentos-em logística. 

Salvador, 23 a 25 de fevereiro de 2008 u: :::: n: ii: u:: :::::ui::::::::: ::u: n::: :u::: u :nu::: 
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ATOS DO PODER LEGISLATIV() 

BAHIA, 

Lei: 

LEI N° 7.400/2008 

Dispõe sobre o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do Município do 
Salvador PODU 2007 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica aprovado, na forma da presente Lei, o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador - PDDU 2007, doravante 
denominado Plano Diretor. 

Art. 2° O Plano Diretor fundamenta-se nas disposições da Constituição 

Art. 7" São princípios da Política Urbana do Município: 

I - a função social da cidade; 
li - a função social da propriedade imobiliária urbana; 
I li -o direito à cidade sustentável; 
IV - a eqüidade social; 
V - o direito à informação; 
VI - a gestão democrática da cidade. 

§ 1° A função social da cidade no .Município do Salvador cc•rresponde 
ao direito à cidade para todos, o que compreende os direitos à terra urbanizada, 
moradia, saneamento básico, segurança física e psicossocial, infra-estrutura e 
serviços· públicos, mobilidade urbana, ao acesso universal aos espaços e 
equipamentos públicos e de uso público, educação, ao trabalho, cultura «! lazer, ao 
exercício da religiosidade plena e produção econômica. 

§ 2° A propriedade imobiliária urbana cumpre sua função quando, em 
atendimento às funções sociais da cidade e respeitadas as exigências fundamentais 
do ordenamento territorial estabelecidas no Plano Diretor, forem utilizadas para: 

I - habitação, principalmente Habitação de Interesse Social, HIS; 

Federal, Constituição do Estado da Bahia, Lei Orgânica do Município do Salvador, e renda; 
da Lei Federal n°. 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. 

li - atividades econômicas geradoras de oportunidades de trabalho e 

111 - infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos; 

Art. 3° O Plano Diretor, aprovado por esta Lei, é o instrumento básico 
da Política Urbana do Município e tem por finalidades: 

I - fornecer as bases para o estabelecimento do Plano Plurianual, das 
Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais; 

li . orientar a elaboração de planos, proje,tos e programas 
complementares, de natureza setorial e urbanística, e dos programas financeiros dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, promovendo sua integração, 
mediante o fornecimento das bases técnicas e programáticas necessárias; 

111 - propiciar as condições necessárias à habilitação do Município para 
a captação de recursos financeiros de apoio a programas de desenvolvimento urbano 
junto a fontes nacionais ou internacionais; 

IV - permitir o adequado posicionamento da Administração Municipal 
em suas relações com os órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
federal e estadual, vinculados ao desenvolvimento urbano; 

V - orientar a localização e prioridades para as atividades públicas e 
privadas no território do Município, incluindo o seu espaço aéreo; 

VI • motivar e canalizar adequadamente a participação da sociedade e 
dos órgãos e entidades públicas nas decisões . fundamentais relativas ao 
desenvolvimento urbano e metropolitano; 

VIl - estabelecer parâmetros para as relações do espaço urbano com o 
desenvolvimento econômico do Município. 

Art. 4° O Plano Diretor deverá ser revisto no prazo máximo de 08 (oito) 
anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
devendo, ao final desse prazo, ser substituído por versão revista e atualizada, 
aprovada pelo Poder Legislativo Municipal. 

Art. 5° Na condição de elemento central do processo de planejamento 
do Município, o Plano Diretor será objeto de processo sistemático de implantação, que 
deverá prever o acompanhamento permanente, avaliação periódica, orientação para o 
uso dos instrumentos de Política Urbana contemplados no Plano, e a preparação de 
sua revisão e atualização em tempo hábil, de forma a atender ao disposto no art.4• 
desta Lei. 

Art. 6" Integram a presente Lei os seguintes anexos: 

I - Anexo 1: glossário; 
li -Anexo 2: tabelas e quadros; 
111 - Anexo 3: mapas; 
IV - Anexo 4: relação de documentos técnicos que subsidiaram a 

elaboração do Plano Diretor. 

Parágrafo único. Os documentos técnicos e demais elementos de 
apoio, de registro de· ações e documentação referentes à elaboração e aprovação do 
Plano Diretor, considerados como elementos acessórios relacionados no Anexo 4, 
ficam tombados, sob a forma de coletânea, na biblioteca do órgão de planejamento do 
Município, disponíveis para a consulta pública. 

TÍTULO 11 
DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

IV - conservação do meio ambiente e do patrimônio cultural; 
V - atividades de cultos religiosos; 
VI - atividades do terceiro setor. 

§ 3° A cidade sustentável é a que prop1c1a o desenvolvimento 
socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando a 
garantir qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. 

§ 4° O cumprimento do princípio da eqüidade social implica no 
reconhecimento e no respeito às diferenças entre pessoas e grupos sociais, e na 
orientação das políticas públicas no sentido da incrusão social ele grupos, 
historicamente, em situação de desvantagem e da redução das des.igualdades 
íntraurbanas. 

§ s• O direito à informação requer transparência da gestão, mediante a 
disponibilização das informações sobre a realidade municipal e as ações 
governamentais, criando as condições para o planejamento e a gestão participativos, 
assegurando a clareza da informação sobre. o patrimônio físico e imaterial do 
Município. 

§ 6° A gestão democrática é a que incorpora a participação dos 
diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, ímpl<!mentação, 
acompanhamento e controle, fortalecendo a cidadania. 

CAPÍTULO 11 
DOS OBJETIVOS 

Art. 8° São objetivos da Política Urbana do Município: 

I - consolidar Salvador como uma das metrópoles nacionais do Brasil, 
pólo singular de configuração de identidade e síntese cultural nacional, centro regional 
produtor de serviços especializados, de vanguarda na pesquisa e experimentação 
téçnico-cultural, e de oportunidades de negócios, empreendimentos e empregos em 
atividades econômicas tradicionais e, nas novas áreas econômicas da1;; indústrias 
criativas, da tecnologia de informação e do turismo; 

11 - ampliar a base econômica e a renda municipal, favorecendo o 
acesso da população às oportunidades de trabalho, o aumento da renda pessoal e a 
capacidade de autofinanciamento do Município; 

111 - promover a inserção plena do cidadão nas atividades econômicas, 
sociais e culturais do Município, otimizando o aproveitamento do potenc:ial humano 
com suas habilidades, interesses e traços culturais diversificados, e respeitando as 
especificidades de raça/etnia, gênero, crença, costume.. idade, orientação sexual, 
deficiência e mobilidade reduzida, e outras; 

IV - ·orientar as políticas públicas no sentido da reversão das 
desigualdades racial e de gênero no Município e implementar políticas afirmativas 
para o combate à discriminação racial e de gênero, à xenofobia e à intolerância 
religiosa; 

V - promover a acessibilidade universal e estabelecer mecanismos que 
acelerem e favoreçam a 'inclusão social da pe!jsoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida, combatendo todas as formas de discriminação; 

VI - fortalecer o protagonismo municipal nas decisões de interesse local 
e regional; 

VIl - compatibilizar os interesses de Salvador com os demais 
Municípios da sua Região Metropolitana, especialmente no que diz respeito à 
economia, ao uso do solo, à prestação de serviços públicos, em especial os de saúde, 
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educação e transportes, bem como Saneamento Básico e gestão integrada de 
recursos ambientais e de riscos; 

VIII - integrar, no processo de desenvolvimento do Município, o 
crescimento socioeconômico, a qualificação do espaço urbano para atendimento à 
função social da cidade, a conservação dos atributos ambientais e a recuperação do 
meio ambiente degradado; 

IX - valorizar a cultura soteropolitana em toda a sua diversidade e 
complexidade, de forma democrática e participativa, assegurando o intercâmbio entre 
as diferentes linguagens e manifestações, bem como a ampliação do acesso à 
produção e ao consumo cultural, compreendendo a cultura como importante 
dimensão da economia soteropolitana; 

X - adequar o adensamento populacional à capacidade da infra
estrutura existente e projetada, otimizando sua utilização e evitando a sobrecarga ou 
ociosidade das redes de atendimento público; 

XI -'promover a gradativa regularização urbanística e fundiária dos 
assentamentos precãrios, revertendo o processo de segregação espacial no território 
do Municipio; 

XII - consolidar a policentralidade urbana, valorizando os centros já 
instalados e com infra-estrutura, fortalecendo as novas centralidades e promovendo a 
articulação entre elas; 

XIII - assegurar condições adequadas de mobilidade no Municipio, com 
vistas à integração econômica, social e territorial, considerando os vários modos de 
deslocamento; 

XIV - evitar e/ou minimizar a ocorrência de desastres no território 
municipal, e assegurar a proteção e segurança adequada à população quando de sua 
ocorrência; 

XV - estimular a participação da iniciativa privada nos processos de 
urbanização mediante o uso dos instrumentos urbanisticos em atendimento às 
funções sociais da cidade, inclusive na criação de emprego e geração de renda; 

XVI - promover e tomar mais eficientes em termos sociais, ambientais, 
urbanisticos e econômicos os investimentos dos setores público, privado e do terceiro 
setor; 

XVII - garantir o direito à informação e assegurar os canais de 
participação democrática no planejamento e gestão do Municipio. 

CAPITULO UI 
DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA URBANA 

Art. go Para a implementação da Politica Urbana do Município serão 
adotados os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, Lei Federal n• 10.257, de 
10 de julho de 2001, e demais disposições constantes das legislações federal, 
estadual e municipal. 

§ 1• Os seguintes instrumentos jurídicos e urbanísticos -são 
disciplinados e regulamentados por esta Lei: 

I - instrumentos para o ordenamento territorial: 

a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU 
Progressivo no Tempo e Desapropriação com Titulos da Divida Pública; 

urbana: 

b) Consórcio Imobiliário; 
c) Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 
d) Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
e) Transferência do Direito de Construir, TRANSCON; 
f) Direito de Preferência; 
g) Direito de Superficie; 
h) Desapropriação Urbanistica e por Zona; 
i) Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 
j) Estudo de Impacto Ambiental, ElA; 
k) Licenciamento Urbanistico e Ambiental; 
I) Operações Urbanas Consorciadas; 

11 - instrumentos de planejamento e de democratização da gestão 

a) sistema de planejamento e gestão; 
b) sistema de informações; 
c) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos; 
d) órgãos colegiados de controle social das políticas públicas; 
e) debates, audiências e consultas públicas; 
f) conferências sobre assuntos de interesse urbano; 
g) iniciativa popular de Projeto de Lei e de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 
h) referendo popular; 
i) plebiscito; 

111 -fundos municipais de financiamento das politicas urbanas. 

§ 2• Os instrumentos para o ordenamento territorial serão disciplinados 
no Capitulo VI do Titulo VIII, com exceção das ZEIS, que serão tratadas no Capitulo V 
do Titulo VI desta Lei. 

§ 3• Os instrumentos de planejamento e de democratização da gestão 

urbana e o Fundo Municipal de Financiamento do Desenvolvimento Urbano, serão 
disciplinados no Titulo IX desta Lei. 

TITULO UI 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 10. O trabalho é um direito social de todo cidadão, garantido pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

Art. 11. A Politica de Desenvolvimento Econômico do Município tem 
como principal objetiyo promover ações que gerem riqueza, distribuam renda, 
aumentem o número de postos de trabalho, criem empregos com direitos, po~>sibilitem 
o auto-emprego, o empreendedorismo e propiciem igualdade de aco~sso às 
oportunidades, sendo_suas diretrizes gerais: 

I - aperfeiçoamento, simplificação e modernização do marco regulatório 
que rege desenvolvimento urbano, o uso do solo, a produção de bens e a prestação 
de serviços no Municipio, dentro de uma visão de sustentabilidade; 

11 - valorização do papel do Poder Público Municipal no apoio à 
atividade econômica, reforçando as estruturas de informações, planejamento e 
operação dos instrumentos de Politica Urbana mantidas pelo Município; 

111 - promoção da ação integrada de organizações públicas, privadas e 
do terceiro setor, com vistas à implantação ou fortalecimento de redes e arranjos 
produtivos locais; 

IV - integração das politicas orientadas ao crescimento econômico às 
politicas de cunho social, em especial ás de reparação voltadas á comunidade negra, 
ás mulheres, aos chefes de familias considerados analfabetos funcionai~> e com 
rendimento mensal inferior ao salário minimo e pessoas com deficiência, 
estabelecer"!do programas e ações direcionados ao enfrentamento das condições 
criticas relacionadas á ocupação da mão-de-obra e á exclusão social; 

V - prioridade e incentivo aos setores da atividade econômica que 
façam uso intensivo e crescente de mão-de-obra formal, trabalho autônomo, 
cooperativas e economia solidária; 

VI - estimÜio aos segmentos dinâmicos dos serviços ·~ ramos 
industriais que incorporem tecnologias modernas e de baixo impacto ambiental, de 
forma a consolidar. a posição de excelência do Município nos segmentos cc1m poder 
de liderança e inovação, intensificando a complementaridade entre a cidade e sua 
área de influência e expandindo suas exportações; 

VIl - apoio ás indústrias criativas locais, bem como á produçã•J cultural 
em geral, de modo a diversificar e valorizar a oferta de bens e serviços no Municipio; 

VIII - incentivo á qualificação, diversificação e internacional~~ação do 
turismo local; 

IX - incentivo ao turismo hospitalar de alta tecnologia com a · 
implantação de hospitais e clinicas de alto padrão tecnológico; 

X - priorização de investimentos em logística e telecomunicaçôes, base 
estratégica para o suporte das atividades econômicas no território do Municipio e para 
o incremento de seu comércio exterior de bens e serviços; 

XI - apoio ás organizações locais dedicadas á pesquisa, difusão de 
novas tecnologias e formação de trabalhadores qualificados e criativos; 

XII - incentivo ao assoe{· tivismo e á incorporação de microempresas e 
de trabalhadores autônomos à formali ade, visando o aumento da produtividade, da 
renda gerada e da sustentabilidade do pequenos negócios; 

XIII - incentivo ao empreendedorjsmo inclusivo, tendo como 
protagonistas principais as mulheres, os negros, os jovens, os chefes de• familias 
considerados analfabetos funcionais e com rendimento mensal inferior a.o salário 
minimo e as pessoas com deficiência; 

XIV - criação de zonas econômicas especiais abertas ao inv•~stimento 
nacional e internacional. 

CAPITULOU 
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS 

Seção I 
Do Campo Regulatórlo 

Art. 12. As diretrizes no Campo Regulatório são: 

I - garantia d~ transparência e lisura nos processos de licita~io pública 
e de concessões; 

11 - simplificação dos processos de abertura e fechamento de 
empresas, registro da propriedade imobiliária e arrecadação de tributos, e tratamento 
diferenciado, deste ponto de vista, á microempresa e ao trabalho por conta_ própria; 

111 - implantação de politica pública municipal de atração de Etmpresas, 
sedes de empresas e novos investimentos; 
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IV - auxílio aos empreendedores por meio de orientação para obtenção 
de isenções tributárias ou de incentivos fiscais, definição da localização espacial de 
novos investimentos e adequação à legislação vigente; 

V - redução de custos operacionais de empresas e trabalhadores 
autônomos, com oferta crescente de serviços via governo eletrônico; 

VI - defesa dos direitos de propriedade intelectual, com sustentação ao 
combate à cópia não autorizada, à falsificação e ao contrabando de produtos; 

VIl - estímulos e condicionantes a empreendimentos que se beneficiem 
do mercado soteropolitano com o objetivo de assegurar novos investimentos, sediar 
direções de empresas e instituições e criar novos postos de trabalho em Salvador. 

Seção 11 
Do Fomento à Produção de Bens e Serviços 

Art. 13. As diretrizes para o apoio às atividades industriais, comerciais e 
de produção de serviços são: 

I - suporte à atividade empreendedora mediante a produção e 
disponibilização de dados econômicos, demográficos e sociais, inclusive de 
informações georreferenciadas; 

11 - estimulo à estruturação integral da produção por meio da 
constituição de associações de produtores, cooperativas de produção ou distribuição, 
condomínios e consórcios de empresas, conglomerados e redes de empresas, e 
outras formas de arranjos produtivos dos quais participem organizações locais; 

111 - redução das assimetrias de informação no mercado local de 
trabalho, notadamente através do desenvolvimento e expansão do Sistema de 
Intermediação de Mão-de-Obra, apoio a sistemas integrados de intermediação, 
qualificação e certificação de mão-de-obra; 

IV - tratamento diferenciado aos serviços especializados prestados a 
empresas e aos serviços sociais avançados, notadamente saúde de alta 
complexidade e educação superior, compreendendo apoio à implantação de novos 
campi e de pólo médico na cidade; 

V - incentivo à construção civil residencial, notadamente aos programas 
de construção de habitações populares; 

VI - ampliação dos investimentos em construção civil pesada, com 
prioridade para o saneamento urbano, sistema viário, corredores exclusivos para o 
transporte de massa, transporte de cargas, vias turísticas, requalificação de áreas 
degradadas e/ou ociosas; 

VIl - apoio ao comércio varejista por meio de garantia da acessibilidade 
aos pólos comerciais da cidade, do incentivo à especialização do comércio de rua, da 
proteção dos pequenos negócios em face da concorrência das grandes redes e do 
comércio informal e do apoio às campanhas promocionais do varejo local; 

VIII - suporte à produção artística visual e performática local; 

IX - apoio à economia da festa, incentivando a organização econômica 
e a profissionalização das atividades relacionadas à produção das festas de rua e 
outros eventos; 

X - incentivo às indústrias criativas locais, tanto no que diz respeito à 
produção cultural, quanto na manufatura de instrumentos e equipamentos dos ramos 
da música, dança, cinema, vídeo e edição impressa e eletrônica; 

XI - auxilio ao desenvolvimento de outras atividades criativas, 
principalmente nos ramos de marketing e propaganda, moda, design e gastronomia; 

XII - incentivo aos segmentos de maior dinamismo e de maior 
agregação de valor do turismo receptivo, especialmente em novos nichos como 
turismo de saúde, de aventura, de negócios, de eventos, da melhor idade, esportivo, 
cultural, cientifico, costeiro ou náutico, étnico-cultural e religioso; 

XIII - estimulo à economia do mar, com suporte às atividades de 
esporte e lazer náutico ou de praia, equipamentos hoteleiros litorâneos, marinas, 
garagens náuticas e atracadouros, empresas de fabricação, manutenção e reparo de 
embarcações, às atividades de pesca profissional e amadora e à formação de mão
de-obra técnica vinculada às atividades marítimas; 

XIV - apoio à economia ambiental, incentivando a auto-sustentabilidade 
de empreendimentos privados ou cooperativos nas atividades de tratamento de 
dejetos, reciclagem de resíduos e combate à poluição, créditos de carbono, 
reaproveitamento de materiais para construção, atividades industriais e comerciais de 
valor ecológico na geração de energia, de pesquisa e geração de insumos. 

Seção 111 
Da Modernização da Infra-estrutura 

Art. 14. As diretrizes para a infra-estrutura de suporte à atividade 
econômica são: 

I - apoio à expansão e modernização do Porto de Salvador, da Ferrovia 
e do Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães; 

11 - priorização dos investimentos na Via Portuária e, na integração do 
Porto de Salvador á Rede Ferroviária Regional; 

111 - implantação de vias turisticas que assegurem acesso á Bai;i de 
Todos os Santos e interliguem a Península de ltapagipe ao Centro e á região dos 
Subúrbios Ferroviários de Salvador; 

IV - reavaliação de obras de infra-estrutura em distritos industriais para 
atividades fabris não poluentes e ligadas ao consumo pessoal e cultural; 

V - tratamento diferenciado, mediante vantagens locacionai!l ou 
incentivos fiscais, para a implantação de" empresas: 

a) de serviços logísticos, inclusive centros de distribuição e atividades 
de fragmentação, consolidação de cargas, serviços de alimentação, agenciamento e 
outros serviços complementares; 

b) de serviços de informação e telecomunicação; 

c) de alta tecnologia, especialmente quando voltada aos segm•,ntos 
estratégicos da saúde e educação; · 

d) confecções e calçados; 

e) atividades industriais e de serviços, ligadas á cadeia produtiva da 
cultura e da economia do mar; 

VI - incentivo á modernização e expansão das redes de fibra ótica e de 
telecomunicação sem fio; 

VIl - Implantação de vias exclusivas para circulação dos veicuh>s de 
transporte coletivo urbano nos corredores de transporte da rede estrutural. 

Seção IV 
Do Apoio à Pequena e Microempresa 

e ao Trabalho Autônomo 

Art. 15. As diretrizes para o apoio aos pequenos negócios e ao trabalho 
por conta própria são: 

I - apoio á expansão da oferta local de micro crédito; 

11 - incentivo á pequena produção industrial urbana, particularmenlte nos 
ramos de confecção, calçados, alimentos, mobiliário e indústria gráfica; 

111 - incentivo aos pequenos negócios voltados para a consltrução 
residencial e á autoconstrução assistida; 

IV - suporte ao artesanato e aos pequenos negócios da economia da 
cultura e da festa; 

V - incentivo á formalização de microempresas e trabalhadores 
autônomos informais com base: 

a) na simplificação da politica tributária e das normas de autoriz11ção e 
concessão de licenças e alvarás; · 

b) no refinanciamento de dividas; 

c) na legalização da posse de pontos comerc1a1s, desde que a 
localização desse ponto não traga conflitos á circulação de pessoas e veículos; 

d) na concessão condicionada de micro crédito; 

e) na desoneração dos novos micro-empreendimentos ou da expansão 
de pequenos negócios já existentes; 

f) na certificação de atividades liberais e de qualificação profissional. 

Seção V 
Da Formação de Recursos Humanos 

e do Incentivo à Inovação 

Art. 16. As diretrizes para a formação básica de recursos humanos e o 
incentivo á inovação são: 

I - estimulo á formação educacional e á qualificação profissic•nal da 
mão-de-obra local; 

11 - incentivo á inclusão digital em todos os níveis; 

111 - apoio ás instituições locais de ensino superior, visando a consolidar 
Salvador como cidade universitária e criativa; 

IV - apoio á expansão e diversificação da oferta local de pós-graduação 
e pesquisa, á implantação de novos centros de pesquisa, á constitui~;ão de 
incubadoras de empresas e á construção de parques e condomínios tecnológicos; 

V - suporte ás organizações públicas e privadas produtoras de s.erviços 
tecnológicos; 

VI - incentivo ás empresas de consultoria e transferência de tecnologia, 
notadamente, nas áreas de telecomunicações e inform;(ltica; 

VIl - incentivo á formação e qualificação profissional nas áreas técnicas 
das atividades econômicas das indústrias criativas, como cenotécnicos, eletricistas, 
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iluminadores e produtores culturais. 

TITULO IV 
DO MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS 

DA POLiTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 17. A Polltica Municipal de Meio Ambiente fundamenta-se no direito 
universal ao ambiente sadio e equilibrado, o que pressupõe o respeito à fragilidade e 
à vulnerabilidade de todos os seres vivos, o reconhecimento de sua interdependência, 
além do respeito à capacidade de suporte dos sistemas de apoio à vida como 
condição indispensável ao estabelecimento de um ambiente humano saudável. 

Art. 18. Slio princípios da Politica Municipal de Meio Ambiente: 

I - a .$Ustentabílidade ambiental, que implica na preservaçao da 
qualidade dos ecossistemas e dos recursos naturais para o usufruto das gerações 
presentes e futuras; 

11 - a responsabilidade do ser humano na conservação, preservação e 
recuperação ambiental, que compreende a reparação dos danos causados ao meio 
ambiente; 

111 - a consideração da transversalidade e da participação da sociedade 
na formulação e implementação das políticas públicas; 

IV - a co-participação entre municípios, estados e nações, 
considerando a abrangência e interdependência das questões ambientais; 

V - a cooperação do Poder Público e da sociedade civil na 
implementação da Politica Municipal de Meio Ambiente; 

VI - apoio à preservação das manifestações culturais locais de matriz 
· africana, e de origem das comunidades rurais e indígenas, em suas relações 

intrínsecas com o meià ambiente, enquanto instrumentos de preservação, consciência 
e educação ambiental. 

Art. 19. Constituem objetivos da Politica Municipal de Meio Ambiente: 

I - garantir a qualidade ambiental np Município, contemplando: 

a) a·manutençlio do equilíbrio dos ecossistemas locais; 

b) o uso sustentável dos recursos naturais; 

c) o controle das variáveis ambientais que afetam a saúde das 
populações humanas; 

urbano; 
d). a manutençao das condições de conforto ambiental no espaço 

11 - ampliar o conhecimento, a divulgação da informação e fortalecer· a 
ação dos indivíduos e das comunidades na preservação e conservação ambiental; 

111 - efetivar a atuação do Poder Público Municipal na gestao do meio 
ambiente, garantido o exercício de sua competência nos assuntos de interesse local; 

IV - considerar a transversalidade da questlio ambiental na formulação 
e implantação das pollticas públicas. 

Art. 20. Slio diretrizes gerais da Política Municipal de Meio Ambiente: 

I - garantia de sustentabilidade ambiental no território municipal, 
mediante o manejo sustentado dos recursos naturais do subsolo, solo, cobertura 
vegetal, paisagem, recursos hídricos e do ar; 

11 - proteção dos recursos hídricos, especialmente dos mananciais de 
abastecimento humano existentes no território municipal, no contexto das respectivas 
bacias hidrográficas; 

111 - preservação dos ecossistemas associados ao domínio da Mata 
Atlântica, tais como manguezais, restingas, áreas alagadiças e florestas ombrófilas 
densas, considerando seu valor ecológico intrínseco e suas estreitas ligações com a 
cultura local, atendidas as disposições da Lei Federal n• 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006; 

IV - conservação, especialmente nas áreas densámente urbanizadas, 
dos remanescentes de vegetaçlio natural e antropizada que contribuem para a 
qualidade urbano-ambiental, desempenhando importantes funções na manutenção da 
permeabilidade do solo, possibilitando a recarga dos aqOíferos e a redução de 
inundações, na estabilização de encostas, na amenizaçlio do clima, na filtragem do 
ar, e na promoção do conforto visual e sonoro; 

V - incorporação da dimensao ambiental nos projetos de urbanização e 
reurbanização, como questlio transversal, conciliando a proteção ambiental às 
funções vinculadas à habitaçlio, acessibilidade, economia, ao lazer e ao turismo; 

VIl - articulaçao e compatibilizaçao da política municipal com as 
politicas de gestao e proteção ambiental no âmbito federal e estadual, e com as 
diretrizes e demais politicas públicas estabelecidas nesta Lei; 

VIII - elaboração e implementação de instrumentos de planejamento e 
gestão que habilitem o Município a exercer plenamente a sua competên•;ia na 
concepçlio e execução da Politica Municipal de Meio Ambiente, entre os quais: 

a) o Plano Municipal de Meio Ambiente, instrumento básico da Politica 
Municipal de Meio Ambiente; 

b) o Sistema Municipal de MeiO Ambiente, SISMUMA, instrumento de 
gestao ambiental e controle social na formulação e monitoração da Política Municipal 
de Meio Ambiente; · 

c) o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, para 
conservaçao das áreas do território municipal de reconhecido valor ecológico e 
urbano-ambiental; 

d) o Programa Municipal de Qualidade Ambiental Urbana; 

e) a legi_slação ambiental. 

CAPÍTULO li 
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Seçio I 
Dos Recursos Hídricos 

Art. 21. São diretrizes para a conservação e a manutenç:ão da 
qualidade ambiental dos recursos hídricos no território do Município: 

I - promoçlio da conservação e preservação, recuperação e uso 
sustentável dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

Jl - controle e fiscalização, da ocupação, inclusive da densidade e da 
impermeabilização do solo nas áreas urbanizadas, mediante a aplicação de critérios e 
restrições urbanísticas regulamentados na legislação de ordenamento do uso e 
ocupação do solo; 

111 - conservação da vegetação degradada, em especial das matas 
ciliares -ao longo dos cursos. d'água e da cobertura vegetal dos fundos de vale e 
encostas íngremes e recuperação daquela degradada; 

IV - desobstrução dos cursos d'água e das áreas de fundo de vale 
passíveis de alagamento e inundações, mantendo-as livres de ocupações hum<mas; 

· V - monitoração e controle das atividades com potencial de degradação 
do ambiente, especialmente quando localizadas nas proximidades de cursos d'água, 
de lagos, lagoas, áreas alagadiças e de represas destinadas ou ni~ó. ao 
abastecimento humano; 

VI - estabelecimento de um sistema de monitoração pelo Município, em 
articulaçao com a Administração Estadual, para acompanhamento sistemático da 
perenidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no ~~~rritório 
de Salvador, destinados ou nao ao abastecimento humano; 

VIl - criação de instrumentos institucionais, como o sub-comitê 
Joanes/lpitanga do Comitê da Bacia cfo Recôncavo Norte para a gestao compartilhada 
das bacias hidrográficas dos rios Joanes e !pitanga, também responsáveis pelo 
abastecimento de água de Salvador, criando-se fóruns de entendimentos !;obre a 
utilização e preservaçao da qualidade das águas e do ambiente como um todo; 

· VIII - estabelecimento, como fator de prioridade, da implantação e 
ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, bem como intensificação dEl ações 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de modo a evitar a poluição . e 
contaminação dos cursos d'água e do aqOífero subterrâneo, em especial nas áreas de 
proteção de mananciais; 

. . . IX - adoção de sol~ções imediatas para as ligações de esgotos 
domccchares e para os pontos crltcoos do Sistema de Esgotamento San~:ário de 
Salvador, visando a melhorar a· salubridade ambiental, bem como desativar as 
"captações de tempo seco" construídas nos corpos d'água principais, promovendo a 
revitalização dos mesmos. 

Seção 11 
Das Áreas de Risco para a Ocupaçio Humana 

Art. 22. Áreas de risco para a ocupação humana são aquelas 
propensas a ocorrência de sinistros em função de alguma ameaça, quer seja de 
origem natural, tecnológica ou decorrentes de condições sócio-ambientais ass-ociadas 
às vulnerabilidades do assentamento humano, sobretudo quando ocorrem altas 
densidades populacionais vinculadas a precárias formas de ocupação do solo. 

Parágrafo único. São consideradas áreas de risco no Munic;ípio do 
Salvador: 

I - associados à geologia, geomorfologia ou geotecnia: 

VI - valorização da educaçao ambiental em todos os níveis, 
conscientizando a população dos direitos e deveres quanto à proteção do meio argilosos; 
ambiente; 

a) as vertentes sobre solos argilosos, argílo-arenosos e arena-

b) os solos do Grupo Ilhas (massapé), predominantes a oeste ela Falha 
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Geológica; 

c) os solos da Formação Barreiras, quando associados a altas 
declividades; 

d) locais sujeitos a inundação dos rios; 

11 - associados a empreendimentos e atividades que representem 
ameaça à integridade fisica e saúde da população ou de danos materiais, entre os 
quais: 

a) linhas de alta-tensão da rede de distribuição de energia elétrica; 

b) estações transmissoras e receptoras de ondas eletromagnéticas; 

c) postos de combustiveis; 

d) locais de deposição de material de dragagem; 

e) edificações condenadas tecnicamente quanto a sua integridade 
estrutural; 

f) áreas adjacentes a gasodutos, polidutos e similares; 

g) faixas de servidão de rodovias e ferrovias; 

h) aquelas situadas em um raio de 3km (três quilômetros) da cabeceira 
das pistas dos aeroportos. 

Art. 23. São diretrizes para as áreas de risco: 

I - promoção de assistência técnica para a implantação de edificações 
em áreas de risco potencial, associado à geologia, geomorfologia e geotecnia; 

11 - preservação ou recomposição da cobertura vegetal nas encostas 

na Legislação Municipal junto aos empreendimentos e atividades fontes de emissão 
sonora, com adoção de medidas e fiscalização efetivas, planejadas e permanentes. 

Art. 27. São diretrizes para a monitoração e controle da qualidade do 
ar: 

1 - avaliação periódica da qualidade do ar nos espaços da cidade, 
identificando: 

a) as áreas criticas, tais como os corredores e vias de maior 
concentração de emissões atmosféricas; 

b) os picos de concentração de poluentes; 

c) os niveis de impacto produzidos e seus elementos condicionantes, 
atenuantes e mitigadores, tais como fatores geográficos e meteorollógicos, 
arborização e capacidade de concentração e dispersão; 

11 - promoção de medidas de prevenção e recuperação da1; áreas 
criticas, mediante a implantação de espaços abertos dotados de vegetação, em 
especial a arbórea; 

111 - estabelecimento e gestão de programas especificos para o <controle 
de fontes de poluição atmosférica, a exemplo do controle na emissão de gases por · 
veicules a diesel, de material particulado, de óxido de enxofre, de poluição por queima 
de residuos sólidos, dentre outros; 

IV - monitoração periódica e divulgação sistemática para a população 
de dados de qualidade do ar e fiscalização efetiva, planejada e permanente das fontes 
de emissão atmosférica. 

Art. 28. São diretrizes para a monitoração e controle da poluiçãc• visual: 

íngremes de vales e matas ciliares ao longo de cursos d'água, consideradas áreas de visando: 
preservação permanente e de risco potencial para a ocupação humana; 

I - avaliação permanente da poluição visual nos espaços da cidade, 

111 - promoção da requâlificação dos espaços nos assentamentos 
habitacionais ambientalmente degradados, com a implantação da infra-estrütura, 
criação de áreas públicas de lazer, conservação das áreas permeáveis e dotadas de 
cobertura vegetal; 

IV - promoção de intervenções nos assentamentos localizados em 
áreas de risco, incluindo recuperação urbana ou relocação .de ocupações indevidas, 
quando for o caso, educação ambiental e orientação para outras construções, visando 
a melhoria das condições de vida e segurança da população residente. · 

Seçãolll 
Do Conforto Ambiental Urbano 

Art. 24. O conforto ambiental urbano relaciona-se, entre outros fatores, 
à conservação das condições climáticas, de iluminação e de ventilação natural, à 
manutenção da permeabilidade do solo, à prevenção e ao controle da poluição 
sonora, visual e da qualidade do ar. 

Art. 25. São diretrizes para manutenção do conforto climático e das 
condições de iluminação e ventilação natural: 

I - promoção de medidas de prevenção e de recuperação de situações 
indesejáveis, tais como ilhas de calor, poluição atmosférica e excesso ou ausência de 
insolação, considerando a morfologia urbana, as barreiras construidas e os possiveis 
elementos mitigadores; 

11 - cumprimento, controle e fiscalização da garantia de percentual 
minimo de permeabilidade do solo nas áreas urbanizadas, conforme estabelecido na 
legislação de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, assegurando a infiltração de 
águas pluviais, de modo a prevenir alagamentos e contribuir para a redução dá 
irradiação de calor; 

111 - intensificação, sistematização e aperfeiçoamento das ações de 
arborização, ressaltando-se a necessidade do respeito do habitat e do nicho ecológico 
da espécie a ser plantada, de Espaços Abertos Urbanizados e logradouros, 
preservação de remanescentes de mata e áreas em processo de regeneração nos 
termos da Lei Federal 11.428/2006, mesmo em estágio inicial, dando-se prioridade as 
regiões mais deficitárias; 

IV - elaboração de estudos sobre a circulação natural do ar no 
ambiente urbano e as modificações decorrentes da ocupação do solo, visando à 
adequação das normas de edificação para evitar barreiras e assegurar a ventilação 
natural em todo o território do Municipio. 

Art. 26. · São diretrizes para a monitoração e controle da poluição 
sonora: 

I · - avaliação da qualidade acústica nos espaços da cidade, 
identificando-se as áreas criticas de excesso de ruidos, de acordo com os niveis de 
impacto produzidos, segundo o tipo de atividade e principais fontes geradoras; 

11 - promoção da conservação e da implantação de espaços abertos 
dotados de vegetação, em especial a arbórea, para a melhbria do conforto sonoro nas, 
áreas consideradas criticas; 

111- promoção da divulgação sistemética dos regulamentos constantes 

a) organizar, controlar e orientar o uso de mensagens visuais de 
qualquer natureza, respeitando o interesse coletivo, as necessidades de conforto 
ambiental e as prerrogativas individuais; 

b) garantir os padrões estéticos da cidade; 

c) garantir as condições de segurança,- fluidez e conforto na mc•bilidadt 
de pedestres e de veicules; 

11 - promoção de medidas de prevenção e recuperação de áreas 
criticas, mediante o disciplinamento do uso de mensagens visuais; 

111 - implantação de sistema de fiscalização efetivo, égil, moderno, 
planejado e permanente; 

IV- manutenção visual da Orla Atlântica e da Baia de Todos os Santos. 

Seção IV 
Das Atividades de Mineração 

Art. 29. São diretrizes para as atividades de mineração no território 
municipal: 

I - compatibilização do exercicio das atividades de exploraçãc• mineral 
com as atividades urbanas e a conservação ambiental da superficie territorial do 
Muriicipio do Salvador, mediante o estabelecimento de Zonas de Exploração Mineral, 
ZEM, com a respectiva normatização; 

11 - realização de estudos para definição de usos futuros prioritérios, 
quando da recuperação das éreas degradadas pela atividade de exploração mineral; 

111 - garantia da recuperação adequada do ambiente degradado pelas 
empresas mineradoras; 

IV - exigência de constituição de Comissão Técnica de Garantia 
Ambiental, CTGA, pelas empresas mineradoras, de acordo com critérios e 
procedimentos estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, CE'PRAM, e 
pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, COMAM; 

V - implementação de programas de incentivo às e•mpresas 
mineradoras para implantação de éreas de reserva florestal biodiversas e 
predominantemente constituidas por espécies vegetais nativas no entorno dlls lavras, 
com vistas a conter ocupações nas proximidades, além de monitoração e fis•::alização 
constante do exercicio dessa atividade; 

VI - disciplinamento do uso do solo no entorno das Z.onas de 
Exploração Mineral - ZEM, com prioridade para a implantação de usos, qUEI possam 
conviver com os efeitos incômodos da atividade de mineração ruidos e vibraçôes; 

VIl - e~quadramento dos imóveis integrantes das Zonas de Elcploração 
Mineral ZEM como não urbanos, e, enquanto forem utilizados pa~ fins de extração 
mineral comprovado pelo órgão competente. 

Seção V 
Do Planejamento e Gerenciamento dos Recu111os Costeiros 

Art. 30. O planejamento e gerenciamento costeiros no Municipio 
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devem-se orientar pelas pollticas nacionais e estaduais do gerenciamento costeiro, 
garantindo o livre acesso às praias e o controle dos usos na faixa de preamar, de 
modo a assegurar a preservação e conservação dos ecossistemas costeiros, bem 
como a recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou descaraC:terizadas. 

Art. 31. São diretrizes para o planejamento e gerenciamento costeiros: 

I - articulação com os demais nlveis de governo para a gestão 
integrada dos ambientes terrestres e marinhos da zona costeira, construindo 
mecanismos de tomada de decisões, de produção e disseminação de informações 
confiáveis, utilizando tecnologias avançadas; 

11 - estruturação, implementação e execução de programas de 
monitoração para o gerenciamento costeiro; 

111 - avaliação dos efeitos das atividades socioeconômicas e culturais 
praticadas na faixa terrestre e área de influência imediata sobre a conformação do 
território costeiro; ~ 

IV - exigência de estudos prévios de impacto ambiental para análise 
dos empreendimentos a se implantarem em ambiente de praia, visando a simulação 
dos efeitos da intervenção sobre o ambiente costeiro, atendendo também aos critérios 
estabelecidos para a preservação da imagem da cidade; 

V - adoçAo de medidas preventivas do lançamento de reslduos 
poluidores na Bala de Todos os Santos e Orla Atlântica, em especial materiais 
provenientes de indústrias qulmicas, da lavagem de navios transportadores de 
petróleo e seus derivados, de acordo as exigências da Lei Federal n• 9.966 de 28 de 
abril de 2000, e também de soluções tecnicamente inadequadas de esgotamento 
sanitário; 

VI - estabelecimento de normas e medidas de redução das cargas 
poluidoras existentes, destinadas à zona costeira; 

VIl - monitoração e controle do uso e ocupação do solo nas ilhas do 
Municlpio, associados a programas especificas de educação ambiental envolvendo a 
população nativa, de modo a prevenir a ocupação das praias, a destruição dos 
mangues e demais ecossistemas costeiros, e a retirada de materiais para a 
construção civil; 

VIII - zoneamento especifico para a autorização de instalações de 
construções comerciais e de serviços, localizadas na borda costeira que assegure a 
integridade da qualidade das praias e dos atributos naturais da faixa de orla; 

IX - monitoração da área de influência do emissário submarino do Rio 
Vermelho e de outros que venham a ser implantados no Municlpio. 

Seção VI 
Das Áreas de Valor Ambiental 

Art. 32. A conservação das áreas de valor ambiental no território do 
Municlpio será assegurada por meio da instituição e regulamentação do Sistema de 
Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, criado por esta Lei, compreendendo as 
áreas que contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana, 

Parágrafo único. A estruturação doSAVAM, bem como os critérios para 
enquadramentos, delimitações e diretrizes especificas para as áreas integrantes do 
sistema serão tratadas no Capitulo V do Título VIII desta Lei. 

Seção VIl 
Da Educação Ambiental 

Art. 33. O Municlpio promoverá programas de educação ambiental 
atendendo às seguintes diretrizes: 

I - disseminação da abordagem ambiental em todos os processos de 
educação, incluindo as dimensões polltica, social, cultural, econômica, ecológica, 
ética e estética; 

11 - integração de conhecimentos, aptidões, valores, atitude!; e ações 
para transformar cada oportunidade em uma experiência de educação para a 
sustentabilidade ambiental; 

111 - incentivo à pesquisa sócio-ambiental e à produção de 
conhecimentos, pollticas, metodologias e práticas de educação ambiental nos 
espaços da educação formal, informal e não-formal; 

IV - promoção e apoio à formação de recursos humanos para a 
preservação, conservação e gerenciamento do ambiente e da agricultura urbana 
sustentável; 

V - promoçAo de relações de parcerias e cooperação entre o Poder 
Público Municipal e organizações governamentais e não governamentais para a 
prática da educação ambiental; 

VI - incentivos às empresas e instituições, indústrias, organizações e 
associações, centros de convivência, dentre outros, para a adoçAo de programas de 
educação ambiental que visem a formação de cidadãos com consciência local e 
planetária; 

VIl - valorização das diferentes formas de conhecimento, incorporando 
os saberes tradicionais locais na educação ambiental como expressão da diversidade 
cultural e preservação de identidades; 

VIII - · promoção e apoio da educação ambiental sistemática nas 
Unidades de Conservação e demais áreas integrantes do Sistema de Áreas de Valor 
Ambiental e Cultural, SAVAM, bem como áreas de risco ambiental, de implantação de 
sistema de esgotamento sanitário, e aquelas incluldas em projetos de intervenção 
urbanlstica; 

IX - valorização dos espaços de manifestações religiosas em que haja 
aplicação, ensino e difusão do conhecimento e de preservação ambiental; 

X - articulação das ações e diretrizes municipais com os !;istemas 
estadual e federal de educação ambiental. 

CAPÍTOLOIII 
DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Art. 34. Com base nos objetivos e diretrizes desta Lei, o Poder 
Executivo elaborará o Plano Municipal de Meio Ambiente, que se constitui no 
instrumento básico de implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, 
visando a sustentabilidade ambiental. 

Art. 35. O Plano Municipal de Meio Ambiente terá como conteúdo 
minimo: 

I - o delineamento da problemática ambiental face às demandas do 
desenvolvimento urbano e às pressões resultantes do processo histórico de o•~upaçAo 
do território de Salvador; 

11 - o estabelecimento de estratégia para equacionar a problemática 
ambiental e cumprir os princlpios, objetivos e diretrizes estabelecidos na Política 
Municipal de Meio Ambiente; 

111 - o zoneamento ambiental do Municipio; 

IV - a delimitação e o enquadramento de áreas de valor ambi•mtal, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e 
Cultural, SAVAM, criado por esta Lei; 

V - a delimitação das bacias hidrográficas que integram o território 
municipal; 

VI - o planejamento e gerenciamento costeiro; 

VIl - identifrcaçAo de áreas de risco real ou potencial para a ocupação 
humana; 

VIII - a definição de metas e prazos de atendimento às dEtmandas 
espacializadas; 

IX - o estabelecimento de linhas de financiamento existentes nos 
diversos âmbitos de governo, que podem ser usados para equacionamento da 
problemática e atendimento às demandas ambientais; 

X - a indicação de áreas prioritárias de intervenção; 

XI - a estratégia de implementação do plano; 

XII - a definição dos indicadores ambientais que serão utilizadc•s para o 
acompanhamento da implementação do plano. 

Parágrafo único. Para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de 
Meio Ambiente, o Executivo Municipal poderá estabelecer convênios com in!;tituições 
que atuem na elaboração de estudos e diagnósticos sobre questões pertin•3ntes ou 
correlatas. 

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO AMBIENTAL 

Seção I 
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

Art. 36. Fica cril!dO o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA, 
destinado à formulação e condução da Polltica e da Gestão Ambiental do Municipio 
do Salvador. 

Parágrafo único. O SISMUMA tem como função a gestão int8!1rada do 
ambiente municipal, a qual deverá ser assegurada pela incorporação da dimensão 
ambiental em todos os nlveis de decisão da administração ambiental e pelii efetiva 
participação da sociedade nos processos de decisão. 

Art.37. O Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA, integra o 
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, SMPG, compreendendo a seguinte 
estrutura institucional: 

I - o órgão municipal competente pela coordenação e execução da 
Polltica Municipal de Meio Ambiente; 

11 - o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAM, órgão de 
participação direta da sociedade civil na elaboração da Polltica Municipal de Meio 
Ambiente, cujas atribuições, estrutura e composição são estabelecidas n11 Lei n• 
6.916, de 29 de dezembro de 2005; 

111 - a Conferência Municipal de Meio Ambiente, principal fórum de 
discussão da sociedade acerca da Polltica Municipal de Meio Ambiente; 
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IV - os Conselhos de Gestão das Unidades de Conservação 
integrantes, ou que venham integrar o Sistema de Areas de Valor Ambiental, SAVAM, 
criado por esta Lei, cujas atribuições, estrutura e composição serão estabelecidas na 
legislação especifica que instituir a Unidade de Conservação; 

V - os demais órgãos da administração direta e indireta do Município, 
na condição de co-participes na execução da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 38. A Conferência Municipal do Meio Ambiente ocorrerá a cada 
dois anos, competindo-lhe: 

I - avaliar os resultados e o cumprimento da Política Municipal de Meio 
Ambiente, bem como a necessidade de aprimoramento do Sistema Municipal do Meio 

ambiental no território do Município, a partir das quais será estruturado o Banco de 
Dados Ambientais de suporte ao sistema, de forma compatibilizada com as demais 
unidades de referência, utilizadas no planejamento do Município. 

Seção 11 
Do Programa Municipal de Qualidade Ambiental Urbana 

Art. 42. O Programa Municipal de Qualidade Ambiental Urbana 
constitui-se num conjunto de metas a ser elaborado e implementado de forma 
gradativa e continua pelo Município, por meio do órgão de coordenação e execução 
da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 43. São objetivos do Programa Municipal de Qualidade Ambiental 
Ambiente, SISMUMA; Urbana: 

11 - propor alterações na natureza e atribuições do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, COMAM, opinar sobre sua estrutura e composição, sugerir a 
formação de Câmaras Temáticas e grupos de trabalho; 

111 - funcionar como etapa preparatória para a Conferência Nacional de 
Meio Ambiente. 

§ 1" A Conferência será convocada no início do segundo semestre do 
ano em que ocorrer, sob a condução do órgão municipal competente pela 
coordenação e execução da Política Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2° Participarão da Conferência, para debate, avaliação e 
encaminhamento de indicações concernentes à Política Municipal de Meio Ambiente: 

I - representantes das áreas técnicas e administrativas do órgão 
ambiental do Município; 

11 - representantes de outros órgãos da Administração Municipal; 

111 - a sociedade organizada; 

IV - os segmentos empresariais atuantes no Município. 

Art. 39. Competem aos demais órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Município, sem prejuízo de outras atribuições legais dispostas em 
lei especifica: · 

I - contribuir para a elaboração de pareceres técnicos, estudos, normas 
e na formulação, acompanhamento e implementação da Política Municipal de Meio 
Ambiente; 

11 - fornecer informações para a manutenção de um Banco de Dadqs 
Ambientais, o quejntegrará o Sistema Municipal de Informações, SIM - Salvador, de 
que trata o Capitulo 111 do Titulo IX desta Lei; 

111 - cooperar com os programas de educação sanitária e ambiental; 

IV - fornecer dados e pareceres que cantribuam para o licenciamento 

I - contribuir para tomar Salvador uma cidade sustentável; 

11 - racionalizar o uso dos recursos naturais; 

111 - agregar valor monetário aos produtos, serviços e atividades 
utilizadores de recursos naturais; 

IV - promover mudanças nos padrões de consumo e estimular o uso de 
tecnologias limpas, com menor produção de resíduos e maior capacidade de 
reaproveitamento ou disposição final dos mesmos; 

V - difundir na sociedade a cultura do consumo sustentável; 

VI - formar consciência pública voltada para a necessidade de melhoria 
e proteção da qualidade ambiental urbana; 

VIl - orientar o processo de uso e ocupação· do solo do Município, 
respeitando as áreas de interesse ambiental e a necessidade de racionalização do 
uso dos recursos naturais. 

Art. 44. São diretrizes do Programa Municipal de Qualidade Ambiental 
Urbana: 

I - adoção de mecanismos de autocontrole pelos empreendimentos ou 
atividades com potencial de impacto, como forma de compartilhar a gestão ambiental 
com o Município; 

11 - adoção de critérios ambientais nas. especificações de produtos e 
serviços a serem adquiridos pela Administração Municipal, respeitada a !legislação 
federal, estadual e municipal de licitações e contratos; 

111 - estimulo à adoção de medidas de prevenção e redução do impacto 
ambiental causado por produtos, atividades e serviços potencialmente ds1nosos ao 
ecossistema local; 

IV - fomento ao reconhecimento e à promoção de prátic:as sócio
ambientais adequadas pelo Poder Público Municipal e pela iniciativa privada; 

ambiental. V - incentivo à produção e instalação de equipamentos e à c:riação ou 
absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental urbana no 

Art. 40. Constituem os instrumentos de condução da gestão ambiental ambiente de trabalho; 
do Município: 

I - as normas e padrões ambientais; 
11 - o Plano Municipal de Meio Ambiente; 
111 - o Plano Municipal de Saneamento Básico; 
IV - o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA; 
V - o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente; 
VI - o Banco de Dados Ambientais; 
VIl- o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM; 
VIII - o Licenciamento Ambiental; 
IX- o Estudo de Impacto Ambiental, ElA; 
X - o Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 
XI - a análise de risco; 
XII - a auditoria ambiental; 
XIII -a monitoração e a fiscalização ambiental; 
XIV - o Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
XV - a educação ambiental. 

Art. 41. O Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA, articulará 
suas ações com os Sistemas Nacionais e Estaduais de Gestão Ambiental, 
destacadamente: . 

I - o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e o Sistema 
Estadual de Recursos Ambientais, SEARA; . 

11 - o Sistema Nacional e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos 
apoiando e participando da gestão das bacias hidrográficas de que faça parte ~ 
território de Salvador; 

SNUC. 
111.- o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

§ 1 • No âmbito intermunicipal, o SISMUMA atuará no sentido de 
articular sua~ ações com as dos órgãos ambientais dos municípios limítrofes, em 
assuntos de Interesse comum, para o que poderão ser firmados convênios e outras 
formas de cooperação. -

§ 2• O SISMUMA adotará as bacias hidrográficas e suas sub-bacias 
como unidades espaciais de referência para o planejamento, monitoração e controle 

VI - controle da produção, comercialização e do emprego dEt técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vid;EI e o meio 
ambiente urbano; 

VIl - ampliação do elenco de incentivos e beneficios disponibilizados 
como estímulo à proteção do meio ambiente no Município; 

VIII - seleção dos grupos de produtos ou setores ec:onômicos 
estratégicos para atuação do Programa Municipal de Qualidade Ambiental Urbana, 
identificando, simultaneamente, aqueles de maior impacto ambiental e de maior 
repercussão do poder de compra da Administração Municipal no mercado, visando a 
redução de sua carga prejudicial ao ambiente da cidade; 

IX - busca de apoio institucional e financeiro junto a outras esferas de 
governo e demais organismos financiadores para a implementação do Programa 
Municipal de Qualidade Ambiental Urbana; 

X - estabelecimento de sistema de indicadores ambientai!>, a serem 
constantemente monitorados visando à melhoria da qualidade ambiental urbana no 
Município; 

XI - estimulo aos processos de certificações de qualidade ambiental no 
serviço público do Município; 

XII - estabelecimento, como prioridade do programa, da efEitivação do 
banco de dados ambientais e da sistemática divulgação de suas informaç6Ets; 

ambiental; 
XIII - . implementação de programa de monitoração e vigilância 

XIV - estabelecimento das metas de qualidad.e ambiental e mdução das 
emissões e carga.s poluidoras existentes; · 

XV - elaboração anual do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. 

TÍTULO V 
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DA CULTURA 

CAPITULO I 
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS 

DA POLITICA CULTURAL 

Art. 45. A Politica Cultural do Município do Salvador visa a consolidar 
uma sociedade sustentável e tem por base a concepção da política pública como o 
espaço de participação dos indivíduos e da coletividade, grupos, classes e 
comunidades, no qual o poder político é interveniente, e que tem por objetivo instituir 
e universalizar direitos e deveres culturais produzidos mediante o diálogo e o 
consenso democrático. 

Art. 46. A Política Cultural do Município do Salvador tem como 
principias: 

I - a compreensão da cultura como elemento fundador da sociedade, 
essencial na cOnfirmação das identidades e valores culturais, responsável pela 
inclusão do cidadão na vida do Município, por meio do trabalho, educação, lazer, 
reflexão e criação artistica; 

11 - a cidadania cultural como um direito á vida em suas mais diversas 
manifestações e base para o exercicio da cidadania plena; 

111 - o direito á liberdade de criação cultural como direito inalienável dos 
seres humanos, sem o qual não se alcança a liberdade; 

IV - o direito á participação da sociedade nos processos de decisão 
cultural; 

cultura; 
V - o direito á informação como fundamento da democratiza~o da 

VI - o respeito e o fomento á expressão da diversidade como 
fundamento de verdadeira democracia cultural; 

VIl - a consideração da transversalidade da cultura na concepção e 
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produtos artisticos, audiovisuais e manufaturados. 

CAPÍTULO li 
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Seção I 
Das Orientações para o Sistema Educacional 

Art. 49. As diretrizes relativas ás orientações para o sistema 
educacional são: 

I - incentivo, no processo de aprendizagem, do uso de expressões 
ligadas á identidade cultural local, explorando o seu potencial educativo; 

11 - transformação da escola em espaço de criação e produção de 
cultura em sua concepção mais ampla, indo além da formação acadêmica; 

111 - introdução no currículo escolar, a partir do curso básico, de 
conhecimentos ligados á educação patrimonial; 

IV - associação da cultura às atividades lúdicas no intercurs.o do ensino 
convencional, como a prática de esportes, recreação e lazer em geral; 

V - implementação, nos currículos escolares, do ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana; 

VI - implementação, nos currículos escolares, de disciplinas sobre 
História da Bahia e da Cidade do Salvador; 

VIl - estímulo á formação de profissionais de edu<;ação para 
aprimoramento das questões relacionadas á diversidade cultural, dE! gênero e 
orientação sexual, bem como para o atendimento ás pessoas com deficiência. 

Seção 11 
Da Produção e Fomento às Atividades Culturais 

Art. 50. As diretrizes para produção e fomento ás atividades culturais 
implementação das Politicas Públicas Municipais; são: 

VIII - consideração da cultura como parte integrante da economia de 
Salvador, que deverá ter nas indústrias criativas um vetor do seu desenvolvimento. 

Art. 47. São objetivos da Política Cultural do Município do Salvador: 

I - garantir uma sociedade baseada no respeito aos valores humanos e 
culturais locais, capaz de promover a diversidade cultural, o pluralismo e a 
solidariedade; 

11 - contribuir para a transformação da realidade social e a reversão do 
processo de exclusão social e cultural; 

111 - consolidar Salvador como cidade criativa, centro produtor, 
distribuidor e consumidor de cultura, inserida nos fluxos culturais e econômicos 
mundiais; · 

IV - promover o aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da 
área da cultura; 

V - democratizar o planejamento e a gestão da cultura. 

Art. 48. As diretrizes gerais para a cultura são: 

I - adoção de uma concepção de desenvolvimento cultural que abranja 
o enfoque socioeconômico para a geração de oportunidades de emprego e renda e 
oriente as politicas públicas do setor, no sentido de compatibilizar a preservação do 
patrimônio e a inovação da produção cultural, sob a perspectiva da sustentabilidade e 
diversidade; 

11 - apoio e incentivo á formação e ao fortalecimento l:las cadeias 
produtivas da economia da cultura, com participação prioritária de atores econômicos 
e culturais locais; 

111 - atração de investimentos nacionais e internacionais para instalação 
de equipamentos de impacto cultural e econômico; 

IV - incentivo ao autofinanciamento da produção cultural, mediante 
aprimoramento da sua qualidade, de modo a integrar o artífice ao mercado de 
trabalho formal e ampliar a participação do setor na economia municipal; 

V - fortalecimento do patrimônio arqueológico como elemento de 
identificação cultural; 

VI - salvaguarda do patrimônio imaterial, constituído pelos saberes, 
vivências, formas de expressão, manifestações e práticas culturais, de natureza 
intangível, e os instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados às práticas 
culturais; 

VIl - articulação entre educação, trabalho e produção cultural, 
integrando-os ao contexto sócio-político e ás expressões populares, enquanto 
produtoras de conhecimento; 

VIII - revitalização das áreas urbanas centrais e antigas áreas 
comerciais e industriais da cidade, mediante a implantação de centros de criação de 

I - estímulo a projetos de comunicação, mediante canais públicos de 
mídia ou o apoio a parcerias entre instituições do terceiro setor e patrocinadores 
(:lrivados, com vistas a uma sustentação financeira de patrocínio á cultura; 

11 - internalização de tendências, movimentos e inovações observados 
mundialmente,· agregando aos bens e serviços das indústrias criativ~1S, um valor 
material determinado pelo conteúdo imaterial, simbólico; 

111 - promoção da produção cultural de caráter local, inc:entivando a 
expressão cultural dos diferentes grupos sociais; 

IV - estímulo á criação de novas iniciativas culturais e á produção 
artístico-cultural, em articulação com o setor privado; 

V - promoção de concursos e exposições municipais, fomentando a 
produção e possibilitando a divulgação pública de trabalhos; 

VI - incentivo a projetos comunitários que tenham caráter multiplicador 
e contribuam para facilitar o àcesso aos bens culturais pela população de baixa renda; 

VIl - incentivo a publicações sobre a História da Bahia e, em especial, 
sobre a História de Salvador; 

VIII - fomento à produção cultural, por meio de: 

a) articulação de grupos em torno da produção cultural; 
b) lançamento de editais para a produção artístico-cultural; 
c) oferecimento de bolsas de incentivo á produção de proj-etos artístico-

culturais; 

IX- dinamização da distribuição cultural, por meio de: 

a) profissionalização para inserção no mercado, de form!l competitiva, 
possibilitando a atividade cultural rentável e auto-sustentável; 

b) previsão de espaços para a exposição da produção e ampliação dos 
modos de acesso; 

c) revitalização dos espaços existentes, viabilização de espaços 
alternativos e criação de novos espaços destinados a atividades culturais; 

d) utilização das escolas em períodos ociosos, contribuindo para a 
valorização desses espaços e possibilitando a articulação entre atividad<~s educativas 
e culturais; 

e) elaboração de um Programa Municipal de Intercâmbio Cultural com 
vistas ao aprimoramento dos artistas locais, mediante viagens e estágios; 

f) estímulo á realização de eventos comemorativos par:a a produção 
artística e democratização do acesso aos produtos culturais; 

g) identificação das potencialidades, demandas e formas de 
aproveitamento econômico do patrimônio cultural para o denenvolvimento 
comunitário, com participação da população; 
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h) promoção de exposições de rua, itinerantes, divulgando aspectos 
gerais e singulares da Cidade do Salvador; 

i) implementação do programa Memória dos Bairros, com o objetivo de 
resgatar e divulgar a evolução histórica e as peculiaridades dos bairros de Salvador; 

X - incentivo à produção da economia da cultura e das indústrias 
criativas, mediante: 

a) implantação de centros de produção e qualificação profissional com 
atividades artesanais, industriais e artísticas, articuladas entre si, visando a formação 
de cadeias produtivas econômicas e aglomerados produtivos na produção cultural e 
artística; 

b) orientação para a instalação de oficinas e pequenas unidades de 
produção industrial não seriada, ou de fornecedores de insumos à produção cultural, 
em áreas identificadas como de revitalização econômica e social; 

c) ampliação dos incentivos fiscais e financeiros para a produção 
cultural, com delimitação dos espaços para instalação das atividades, onde serão 
incentivados projetos com redução das alíquotas do IPTU e ISS; 

XI - fortalecimento das ações de diversidade cultural, em especial a 
produção da população negra e indigena, na luta contra o racismo, xenofobia e 
intolerância religiosa; 

XII - criação de incentivos para o exerCICIO de atividades criativas 
voltadas à inclusão das pessoas com deficiência, mediante: 

a) promoção de concursos de prêmios no campo das artes e letras; 
b) realização de exposições, publicações e representações artisticas; 

XIII - criação de linhas específicas de financiamento para a cultura, por 
meio das agências de fomento oficiais, beneficiando todos os segmentos culturais. 

Seção 111· 
Do Cadastramento e das Informações 

Art. 51. As diretrizes para cadastramento e informações são: 

I - estruturação de um sistema de informações baseado em dados, 
indicadores e estatísticas confiáveis sobre a cultura local, capazes de subsidiar a 
formulação de políticas públicas e orientar as ações dos múltiplos agentes; 

11 - identificação das manifestações culturais localizadas, dos espaços 
culturais e das respectivas atividades, e cadastramento dos responsáveis por essas 
manifestações, consideràndo recortes de raça/etnia, gênero, credo, faixa etária e 
outros que caracterizem a diversidade e pluralidade da cultura sóteropolitana; 

111 - identificação dos monumentos referenciais para as comunidades, 
inclusive do patrimônio natural, bem como cenários e elementos intangíveis 
associados a prática ou tradição cultural; 

IV - inventário sistemático dos bens móveis de valor cultural, inclusive 
dos arquivos notariais; 

V - elaboração e divulgação do Calendário das diferentes festas e 
manifestações tradicionais do Municipio. 

Seção IV 
Da Formação de Recursos Humanos 

Art. 52. As diretrizes para formação de recursos humanos são: 

I - desenvolvimento de programa de capacitação e atualização de 
recursos humanos que considere a singularidade do trabalho na área cultural, 
objetivando dedicação mais profissionál e especializada na organização da cultura em 
todas as suas dimensões constitutivas: gestão, criação, difusão, transmissão, 
preservação, produção e outras; 

11 - promoção da formação de técnicos e artífices especializados na 
conservação e restauro de bens culturais e treinamento de mão-de-obra- não 
especializada para atuar em serviços de manutenção; 

111 - incentivo à criação de. cursos de pós-graduação no âmbito das 
universidades localizadas no Município, voltados à conservação do patrimônio cultural 
edificado e de obras de arte, com ênfase na pesquisa cientifica e no aprimoramento 
de técnicas avançadas de restauro; 

IV - promoção de eventos para intercâmbio técnico/ científico de 
profissionais de centros de excelência nacionais e internacionais atuantes na área 
cultural; 

V - articulação de grupos e indivíduos em torno da produção cultural, 
propiciando a troca de experiências, a formação de parcerias e busca conjunta de 
soluções, 

Seção V 
Do Patrimônio Cultural 

Art. 53. As diretrizes para a conservação do patrimônio cultural são: 

I - planejamento e implementação de ações, enfatizando a 

identificação, documentação, promoção, proteção e restauração de bens cultumis no 
Municipio; 

11 - caracterização das situações de interesse local na gestão dos bens 
culturais, reconhecendo e valorizando os eventos e representações peculian's da 
cultura soteropolitana que não tenham repercussão no âmbito mais amplo das 
politicas de proteção estadual, nacional e mundial; 

111 - conservação da integridade da memória das comunidlades, 
representada pelo patrimônio arqueológico, mediante: 

a) identificação, do ponto de vista social, do objeto de E•studo 
arqueológico, possibilitando seu reconhecimento pela sociedade; 

b) gerenciamento do potencial econômico das áreas de intEiresse 
arqueológico com vistas a viabilizar a sua preservação, mediante o reaproveitamento 
turístico, com ênfase museográfica ou comercial dos espaços, salvaguardada a sua 
integridade; 

c) estabelecimento de critérios para as pesquisas arqueológicas em 
meio subaquático; 

d) identificação das áreas que contêm elementos arqueológicos e 
paisagísticos, e que se configuram como oportunidades de desenvolvimento cultural; 

IV - atualização da legislação de proteção ao patrimônio cultural, e 
ampliação da sua abrangência, com a inclusão de bens culturais de na1tureza 
imaterial, de monumentos que venham a ser identificados como integrantes do 
patrimônio arqueológico, e dos exemplares representativos da arquitetura moderna; 

V - elaboração, pelo Município, de normas e leis específicas de 
proteção ao patrimônio local; 

VI - estabelecimento de convênios para ação conjunta entre o Poder 
Público e as instituições religiosas, com a finalidade de restauração e valorizaçlio dos 
bens de valor cultural de sua propriedade; 

VIl - articulação com os órgãos responsáveis pelo planejamento do 
turismo, para que: 

a) observem os problemas associados à utilização e divulgaçlio dos 
bens naturais e de valor cultural, especialmente os protegidos por lei; 

b) estimulem a requalificação dos imóveis tombados, utilizando-os 
como pousadas, museus ou outros equipamentos que potencializem o uso do 
patrimônio histórico-cultural; 

VIII promoção da implantação dos espaços de cultura 
multilinguagens, com uso dos já habilitados, de modo a: 

a) articular estratégias de gestão pública, privada e do terceiro St!tor, de 
forma integrada com o Projeto Escola, Arte e Educação, da Secretaria Munic:ipal de 
Educação e Cultura, SMEC; 

b) atender às necessidades voltadas à divulgação, preservação e 
produção da cultura; 

IX - promoção da acessibilidade universal aos bens culturais imóveis 
mediante a eliminação, redução ou superação de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas. 

Seção VI 
Das Áreas de Valor Cultural 

Art. 54. A conservação das áreas de valor cultural no Munioíl>io será 
assegurada por meio da instituição e regulamentação do Sistema de Áreas ele Valor 
Ambiental e Cultural, SAVAM, criado por esta Lei. 

· § 1" A estruturação do SAVAM, bem como os enquadramentos, 
delimitações e diretrizes especificas para as áreas que o integram, serão tratadas no 
Capítulo V, do Título VIII desta Lei. 

§ 2° O Município elaborará e implementará planos, prog~amas e 
projetos específicos para áreas de valor cultural integrantes doSAVAM, e utilizará os 
instrumentos de Politica Urt>ana habilitados por esta Lei para a proteção dos sítios e 
imóveis significativos. 

Art. 55. Consideram-se prioritárias as seguintes ações: 

I - elaboração de plano específico para o centro antigo de Salvador, 
área correspondente ao sítio tombado pela UNESCO como patrimc~nío da 
humanidade, e o seu entorno, complementando ações de preservação e recuperação 
em curso e ampliando as possibilidades de sustentação econômica; 

11 - identificação e mapeamento dos sítios quilombolas existEtntes no 
território de Salvador, entendidos como tal, os espaços de resistência cultural 
vinculados às comunidades negras; 

111 - identificação e mapeamento dos terreiros de candomblé e:<istentes 
no Município do Salvador, contemplando o cadastro dos terrenos e suas ed~1cações, 
com vistas à implementação de ações de acautelamento, a exemplo de tombamento 
ou registro como patrimônio imaterial dos elem~ntos significativos, e elaboração de 
plano de salvaguarda, incluindo a regularização fundiária; 
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IV - criação do Parque Histórico da Independência da Bahia, em Pirajá; 

V - urbanização e implantação de equipamentos culturais, assegurando 
a democratização do espaço no Parque São Bartolomeu, e ampliação das atividades 
culturais do Parque Metropolitano de Pituaçu. 

Seção VIl 
Da Gestão Cultural 

Art. 56. São diretrizes para a gestão cultural no Município: 

I - fortalecimento institucional da cultura como área autônoma e 
estratégica de atuação do Município, ampliando a competência normativa e 
administrativa do órgão responsável pela gestão cultural, dando-lhe condiçOes para 
formular e gerir, com a participação da sociedade civil, a Política Cultural do Município 
de Salvador; 

11 - implementação do Conselho Municipal de Cultura, para discussão 
continua e democrática das Políticas Públicas de Cultura em Salvador; 

111 - instituição e realização periódica do Fórum de Cultura de Salvador, 
reunindo diferenciados segmentos sociais e culturais na discussão das questOes 
culturais mais relevantes da cidade; 

IV - articulação das políticas e ações relacionadas á cultura com as. 
outras políticas públicas no ãmbito municipal e intergovemamental, atendendo ao 
principio da transversalidade das questões culturais; 

V - estabelecimento de parcerias com instituiçOes e cidades-irmãs no 
sentido de incrementar trocas culturais, mediante projetos de negociação e 
compartilhamento de programações; 

VI - realização de convênios e outras formas de cooperação entre o 
Município do Salvador e organismos públicos, privados ou do terceiro setor atuantes 
na área cultural; 

VIl - discussão ampla e participativa do modelo de financiamento 
municipal da cultura, analisando as alternativas possíveis, complementares e/ou 
excludentes, .passíveis de serem adotadas em Salvador; 

VIII - fortalecimento do componente econômico das atividades culturais 
e o seu potencial na ampliação da renda e criação de postos de trabalho, 
municipalizando, ao máximo, a produção de insumos materiais da produção artística e 
cultural de Salvador; 

IX - reconhecimento das identidades culturais extraídas das diversas 
manifestações religiosas atuantes no Município. 

TÍTULO VI 
DA HABITAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DOS PRESSUPOSTOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL 

DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 57. A Política Municipal de Habitação de Interesse Soêial, PHIS, 
está fundamentada nas disposições da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade
Lei n°.10.257/01, das Medidas Provisórias n•. 2.220/01 e 2.212/01, da lei Orgânica 
Municipal, e das diretrizes de Política Urbana, expressas por esta lei. 

Art. 58. A Política Municipal de Habitação de Interesse Social, PHIS, 
concebe a moradia digna como direito social, independente da renda, educação, 
cultura e posição social, baseando-se nos seguintes pressupostos: 

I - a questão habitacional interfere acentuadamente no processo de 
urbanização e desenvolvimento social e na organização do espaço da cidade 
devendo ser equacionada à luz das funções sociais da cidade e da propriedade; 

11 - a ação do Poder Público é fundamental para assegurar o acesso à 
habitação pelas populações com renda insuficiente para adquirir a moradia digna, em 
especial, mediante programas voltados para a HabitaÇão de Interesse Social, HIS, e 
linhas de financiamento que incluam o subsidio para as famílias de baixa renda; 

111 - o atendimento do direito à moradia por parte do Poder Público 
compreende: 

a) a moradia associada a sustentabilidade econômica, social, ambiental 
e cultural, expressas na pluralidade de modos de vida e sociabilidade, que retrata a 
diversidade de contribuições étnicas nas nossas formas de morar e de usar os 
espaços públicos; 

b) a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo como fator 
de inclusão socioespacial; 

c) a integração da política habitacional com a política urbana e 
articulada com as políticas de desenvolvimento social e econômico; 

d) o fortalecimento da cidadania, mediante a participação e 
organização social, como fatores determinantes da política habitacional. 
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básico, mobilidade e acesso a equipamentos e serviços urbanos e sociais, bem como 
adota padrõés urbanísticos e arquitetônicos compatíveis com a cultura local. 

§ 2• Habitação de Interesse Social, HIS, é aquela destinada à 
população com renda familiar de até 3 SM (três salários mínimos) produzidli pelo 
Poder Público, ou com sua expressa anuência, cujos parâmetros referenciais serão 
definidos no âmbito do Plano Municipal de Habitação. 

§ 3• Déficit quantitativo ou déficit habitacional demográfico corresponde 
à quantidade de habitações que deveria estar disponível para atender a demanda 
anualmente renovada, resultante do crescimento populacional. 

§ 4• Déficit qualitativo corresponde à quantidade de habitações 
inadequadas existentes, compreendendo necessidades de regularização urbanística, 
fundiária e melhorias das edificações. 

§ 5• Déficit habitacional total corresponde ao somatório dos déficits 
quantitativo e qualitativo. 

Art. 59. A Política Municipal de Habitação de Interesse Social, PHIS, 
tem como objetivos: 

I - viabilizar para a população de menor renda o acesso ;~ terra 
urbanizada, .moradia digna e sua posse, aos serviços públicos essem:iais e 
equipamentos sociais básicos; 

11 - garantir a sustentabilidade dos programas habitacion•~is de 
interesse social, associando-os ao desenvolvimento econômico, social e ambiental; 

111 - promover os meios para garantir a diversidade dos programas e de 
agentes promotores da. Política de Habitação de Interesse Social, PHIS, de acordo 
com as características diferenciadas da demanda, estimulando o associativismo e a 
auto-Qestão na implementação de projetos; 

IV - garantir o melhor aproveitamento da infra-estrutura instalada, dos 
equipamentos urbanos e do patrimônio construído, evitando deseconomias para o 
Município; 

V - oferecer condições para o funcionamento dos canais instituídos e 
outros instrumentos de participação da sociedade, nas definições e no controh3 social 
da política habitacional; 

VI - viabilizar a atuação integnda e articulada.. do ponto de vista 
· institucional e financeiro, com os demais níveis de governo, visando a forta,lecer a 

ação municipal. 

Art. 60. A Política de Habitação de Interesse Social, PHIS, compreende 
um conjunto de diretrizes que orientam as ações pontuais, coletivas e estruturais para 
o atendimento das necessidades de moradia para a população com renda familiar de 
até 3 SM (três salários mínimos), podendo, em casos excepcionais, ateonder à 
população com renda de até 6 SM (seis salários mínimos). 

Parágrafo único. O equacionamento da questão da moradia enquanto 
política pública no âmbito do Município deve contemplar soluções e ações inte•gradas, 
pertinentes aos campos: 

I - do planejamento da Política de Habitação de Interesse Social; 
11 - do atendimento às necessidades habitacionais; 
111 - da gestão com participação. 

CAPÍTULO li 
DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 61. O planejamento habitacional tratará a questão da moradia de 
interesse social em estreita articulação com as políticas públicas de outras instâncias 
governamentais, tendo como diretrizes: 

I - busçar a adesão do Município ao Sistema Nacional de Habilação de 
Interesse Social, requerendo a implantação do Fundo Municipal de Habitação e do 
Conselho Municipal de Habitação, gestor do Fundo, e a formulação d·o Plano 
Municipal de Habitação; 

11 - criar mecanismos institucionais e financeiros para que recursos do 
âmbito estadual e federal convirjam para o Município; 

. 111 - envidar esforços para uma ação metropolitana na solução dos 
problemas diagnosticados, relacionados com as múltiplas formas de habitar. 

Art. 62. O planejamento da política habitacional deve estar articulado 
com as diretrizes de política urbana e ambiental, aos projetos de estruturaçã•) urbana 
e de qualificação do espaço público da cidade e deve aplicar os instrumentos 
urbanísticos estabelecidos por esta lei, tendo como prioridades: 

I - reverter tendências indesejáveis, quer sejam os adens.amentos 
excessivos que resultem no comprometimento da qualidade ambiental de a<:upaçOes 
com boas condições de habitabilidade, degradando áreas consolidadas e infra
estruturadas ou a consolidação de assentamentos em áreas que ofereçam risco à 
vida humana ou ambiental; 

11 - ocupação dos vazios urbanos e intervenção em áreas passíveis de 
§ 1° Moradia digna, como vetor de inclusão social, é aquela que urbanização; 

oferece conforto e segurança, cujas situaçOes fundiária e urbanística estejam 
devidamente regularizadas e que dispõe de condições adequadas de saneamento 111 - formação de estoque de terras; 
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IV - regularização fundiária de áreas ocupadas; 

V - criação das Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, objetivando 
facilitar a regularização e urbanização de assentamentos precários e a produção de 
habitação de interesse social, conforme disposto no Capitulo V deste Titulo. 

Art. 63. A Política de Habitação de Interesse Social, PHIS, e seu 
planejamento envolvem a ação pública continua e devem: 

I - articular a melhoria das condições de habitação com pollticas de 
inclusão social e projetos complementares que visem ao desenvolvimento humano; 

11 - preocupar-se com a sustentabilidade econômica de suas 
intervenções, articulando-se à política socioeconômica e a programas de capacitação 
profissional, geração de trabalho e renda voltados para as comunidades beneficiadas; 

111 - criar incentivos fiscais e urbanísticos para implantação de 
atividades econômicas, pequenos centros de negócios e serviços, e investimentos em 
projetos estruturantes e de fortalecimento da comunidade. 

Art. 64. Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta Lei, o 
Executivo elaborará o Plano Municipal de Habitação, PMH, contendo no mínimo: 

I - identificação das atuais e futuras necessidades habitacionais, 
quantitativa e qualitativamente, incluindo todas as situações de moradia; 

11 - estabelecimento de estratégia para equacionar o problema 
habitacional do Município e cumprir os princípios e objetivos estabelecidos no 
Capítulo I deste Título; 

111 - formulação de programas habitacionais que dêem conta da 
diversidade de situações da demanda; 

IV - definição de metas e prazos de atendimento às demandas 
espacializadas; 

V - estabelecimento de linhas de financiamento existentes nos diversos 
âmbitos de govemo, que podem ser usados pelo Poder Público Municipal e pela 
demanda; 

VI - indicação de áreas prioritárias de atendimento; 

Vil - a estratégia de implementação do plano. 

_ § 1 o Para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Habitação, o 
Executivo poderá estabelecer convênios com universidades e demais instituições que 
atuem na elaboração de estudos e diagnósticos sobre questões pertinentes ou 
correlatas. 

§ 2° O Executivo Municipal deverá implantar sistema de informações 
no sentido de retroalimentar a Política de Habitação de Interesse Social, PHIS, seja 
nos aspectos técnicos, sociais, econômicos, ambientais, culturais e participativos, 
especialmente os relacionados à: 

os seguintes critérios para a priorização do atendimento, cuja espacialização deve 
constar do Plano Municipal de Habitação: 

I - predominância de população com renda familiar mensal inferior a 
três salários mínimos em situação de risco social, com alta incidência de 
criminalidade; 

11 - incidência de problemas ambientais graves, como insalubridade, 
degradação natural, poluição atmosférica ou por despejos industriais e domésticos; 

111 - alto risco para a segurança da população resident,e, com 
probabilidade de inundações, deslizamentos de encostas e desmoronamonto de 
edificações precárias; 

IV - assentamentos de população de baixa renda, localizados na área 
de influência imediata dos corredores de transporte de alta capacidade, vi10ando a 
requalificação urbana e a dinamização da economia local com repercussão positiva 
para sua população. 

Art. 67. O atendimento às necessidades habitacionais reoquer a 
construção de novas unidades atendendo as seguintes diretrizes: 

I - construção de Habitação de Interesse Social, HIS, diretamente pelo 
Poder Público ou por entidades a ele conveniadas, abrangendo: 

a) desenvolvimento de padrões tipológicos urbahlsticos e habitacionais 
livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e adequados às condições cl!imáticas 
e morfológicas do sitio, e adaptados aos padrões culturais da população, 
considerando a renda da clientela e a capacidade de manutenção; 

b) incentivo à produção de materiais básicos de construção, em escala, 
com menores custos, mediante medidas fiscais e compra em grandes escalas para 
estocagem e repàsse direto ao adquirente do imóvel ou ás com1trutoras 
comprometidas com os agentes promotores financiadores; 

c) exigência de que pelo menos 20% (vinte por cento) das unidades 
construídas satisfaçam aos critérios de atendimento às necessidades das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida; 

d) incentivo à promoção da qualidade do setor da co~nstrução 
habitacional, com a adoção de métodos construtivos mais eficientes, com rnelhores 
índices de produtividade e qualidade, e incorporação de avanços tecnológic:os para 
redução dos custos médios por metro quadrado, do índice de desperdício, e aumento 
da padronização dos materiais de construção; 

e) criação de tecnologias alternativas, métodos construtivos efic:ientes e 
meios de barateamento da produção habitacional, observando-se a inventividade 
popular. nos processos de autoconstrução, em relação à adaptação ao meio físico, a 
aspectos culturais e econômicos, bem como às possibilidades de mutirão; 

11 - incentivo a autoprodução de moradias, com o financiamento direto 
de material de construção, atrelado ao projeto da edificação e à adoção de medidas 
que facilitem a aprovação pelo Município; 

I - identificação e quantificação das necessidades habitacionais do 111 - estímulo à ação do setor privado na produção de habitação ao 
Município; 

11 - cadastro de terras públicas segundo seus diferentes proprietários e 
levantamento de imóveis privados não ocupados ou subutilizados de interesse para a 
PHIS; 

111 - técnicas construtivas e tecnologias apropriadas à urbanização e à 
moradia das comunidades de baixa renda; 

IV - monitor;~ção e avaliação dos impactos socioculturais e ambientais 
em áreas que sofreram intervenções. 

CAPÍTULO 111 
DO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS 

Seção I 
Dos Programas e Critérios de Prioridade para o Atendimento 

Art. 65. No âmbito da Política de Habitação de Interesse Social, PHIS, 
o atendimento das necessidades habitacionais compreende os seguintes programas: 

I - produção de unidades habitacionais; 
11 - urbanização das áreas ocupadas precariamente; 
111 - regularização fundiária das áreas ocupadas irregularmente; 

coletivas; 
IV - requalificação de edificações ocupadas por cortiços e moradias 

V - melhoria das condições de habitabilidade da moradia; 
VI - eliminação de assentamentos em áreas de risco de vida e em 

áreas de proteção ambiental, compreendendo a relocação da população moradora 
para projetos habitacionais. 

Parágrafo único. A atuação da PHIS abrange situações de legalização, 
substituição, inadequação, reposição e superação de deficiências da unidade e do 
espaço coletivo, podendo atuar no âmbito da casa, do parcelamento, do 
assentamento, do bairro óu mesmo da cidade. 

Art. 66. A Política de Habitação de Interesse Social, PHIS estabelecerá 

alcance das faixas de renda mais baixas; 

IV - implantação de programas de assistência técnica voltados à 
elaboração e implantação de projetos de construção, reforma, melhoria da qualidade 
e das condições de salubridade da habitação, com a participação do interess~1do. 

§ 1 o A produção de unidades habitacionais de que trata o in·ciso I do 
caput deve assegurar a: 

I - redução do preço final das unidades imobiliárias; 

residencial. 
11 - a destinação exclusiva a quem não seja proprietário de outro imóvel 

§ 2° Visando à orientação e o apoio aos casos de que tratam c•s incisos 
11 e 111 e )V do caput, o Executivo Municipal estruturará um banco de projetos de casas 
popularell. 

Seção 111 
Da Urbanização das Áreas Ocupadas Precariamente 

Art. 68. A urbanização de áreas ocupadas precariamente e·nvolve a 
adequação de infra-estrutura e serviços urbanos, sistema viário e acess-ibilidade, 
redefinições do parcelamento, criação e recuperação de áreas públicas, inserção de 
áreas verdes e de arborização de acordo com as seguintes diretrizes: 

I ·- a urbanização de áreas ocupadas precariamente deve "arantir a 
permanência da comunidade em seu lo'cal de moradia e a acessibilidade e circulação 
de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

11 - as obras de urbanização devem respeitar a configuração fh1ica geral 
do assentamento, buscando o menor número de remoções e remanejamentos, desde 
que seja possível garantir condições mínimas e adequadas de mclbilidade, 
salubridade e saneamento; 

111 - a intervenção deve preservar espaços públicos ligados às tradições 
culturais das comunidades. 
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Seção IV 
Da Regularização Fundiária das Áreas Ocupadas 

Art. 69. O Executivo Municipal deverá promover a regularização 
urbanistica e fundiária dos assentamentos precários, loteamentos irregulares e 
clandestinos de interesse social, por meio dos seguintes instrumentos: 

I - criação de Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 

11 - concessão de direito real de uso, de acordo com o Decreto-Lei n• 
271, de 1967; 

111 - concessão de uso especial para fins de moradia, de acordo com a 
Medida Provisória n• 2.220, de 2001; 

IV - assistência técnica, urbanistica, jurídica e social gratuita; 

V - apoio técnico às comunidades na utilização de instituto do 
usucapião especial de imóvel urbano. 

Seção V 
Da Requallflcação de Edificações de Cortiços e Moradias Coletivas 

Art. 70. A intervenção pública em edificações ocupadas por cortiços !' 
moradias coletivas, que predominam nas áreas afetadas pela legislação de proteção 
ao patrimônio histórico, nas áreas centrais e nos bairros populares mais densos, será 
orientada pelas seguintes diretrizes: 

I - identificação e delimitação das edificações nas condições descritas 
no caput deste artigo como Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS 11; 
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11 - a ocupação ocorrer em áreas de uso comum do povo e demais 
situações previstas no art. s• da Medida Provisória n• 2.220/01; 

111 -a ocupação situar-se nas faixas de praias e nas margens e leitos de 
rios e lagoas; 

IV - à população a ser relocada for constituída por excedentes 
populacionais resultantes de reurbanização de assentamentos precários que não 
puderam ser absorvidos na mesma área. 

Parágrafo único. A relocação de população será baseada em Plano de 
Relocação, constando de: 

I - justificativ;~; 

11 - identificação da população a ser relocada; 
111 - localização e condições da transferência, de forma a minimizar os 

impactos socioeconOmicos e cuijurais; 
IV - garantia de matricula aos estudantes de escolas públicas, em 

locais próximos à nova moradia. 

CAPÍTULO IV 
·DA GESTÃO COM PARTICIPAÇÃO 

Art. 74. A gestão da questão Habitacional de Interesse Social, HIS, no 
Municipio pressupõe a participação conjunta e integrada dos diversos agentes 
envolvidos na produção da moradia, abrangendo os órgãos públicos, os segmentos 
do mercado imobiliário, os sindicatos patronais e de trabalhadores, organizaç611s não
governamentais, movimentos sociais e população envolvida nos prouramas 
habitacionais, dentre outros, tendo como diretrizes: 

I - criação de mecanismos e instrumentos de planejamentc1 e de 
11 - habilitação das habitações deterioradas pela ação do tempo e do financiamento, considerando a especificidade politica e social da questão da moradia, 

uso; visando, prioritariamente, a redução do déficit habitacional situado nos segmentos de 
menQr renda, compreendendo, entre outras, as seguintes medidas: 

111 - gamntia da permanência das famllias na própria área em que 
viviam, em melhores condições de vida; 

IV - regularização da propriedade das unidades imobiliárias. 

Seção VI 
Da Melhoria das Condições de Habitabilidade de Moradias 

Art. 71. Visando a melhoria das condições de habitabilidade, o Poder 
Público Municipal promoverá gestões junto aos agentes financeiros, para que, e!Tl 
conjunto com o Municlpio, possam ser ampliadas as possibilidades de acesso ao 
crédito destinado à melhoria e ampliação da moradia. 

Parágrafo único. No oferecimento de crédito será priorizado o 
atendimento ao direito à moradia, flexibilizando-se as condições de empréstimos e 
subsidios que considerem: 

I - a capacidade de endividamento da clientela; 

11 - a instabilidade socioeconOmica das famllias, devido à instabilidade e 
informalidade dos postos de trabalho; 

111 - a necessidade de dilatação dos prazos e de estabelecimento de 
acordos nos casos de inadimplência. 

Seção VIl 
Da Atuação em Áreas de Risco e de Proteção Ambiental 

Art. 72. O atendimento às necessidades habitacionais prevê 
intervenções pontuais ou conjugadas, em áreas de risco à vida humana e ao meio 
ambiente, tais como encostas, córregos, áreas alagadiças e outras situações 
inapropriadas, promovendo readequações de uso e tratamento das áreas 
remanescentes, restringindo o reassentamento de famllias ao. indispensável. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal elaborará um plano de atuação 
em áreas de risco, incluindo os seguintes aspectos: 

I - elaboração de diagnóstico de todas as áreas de risco; 

11 - oferecimento de aijemativas habitacionais para a população 
removida das áreas de risco; 

111 - realização de obras de contenção de risco; 

IV - prevenção da re-ocupação das áreas de risco que foram atendidas 
por programas habitacionais, mediante a destinação para outros usos, imediatamente 
após o término da desocupação; 

V - prevenção da ocupação de novas áreas de risco e de proteção 
ambiental. 

Seção VIII 
Da Relocação de População para Projetos Habitacionais 

Art. 73. Será admitida a relocação de população, atendido o disposto 
na Lei n• 6.1 03, de 13 de março de 2002, quando: 

I - a ocupação implicar em risco ambiental, à vida ou à saúde da 
população; 

a) implantação e regulamentação do Fundo Municipal de Habitação, 
instituido pela Lei n• 6099/02, para o qual serão dirigidos os recursos destinados à 
Habitação de Interesse Social, HIS; 

b) aprimoramento das condições de financiamento do mercado voijado 
para a população de baixa renda, com a concessão de e'Tlpréstimos com prazos mais 
longos e juros mais baixos, e de micro créditos, para a autoconstrução ou melhoria de 
moradia, mediante gestões junto aos organismos públicos e privados; 

c) formação, treinamento e capacitação de agentes promotores e 
. financeiros não-estatais, tais como as cooperativas e associações comunitárias 
autogestionárias, e pequenas e microempresas de construção para implemenuiÇio de 
projetos habitacionais de interesse social; 

11 desburocratização do setor financeiro-imobiliário, dos 
procedimentos cartoriais e dos aprobatórios da Administração M~.nicipal, 
especialmente no que tange ao licenciamento de construções e emissão de ativará e 
habite-se, de modo a tomar mais ágil a análise e aprovação dos processos e diminuir 
custos de legalização, sem prejuízo das precauções legais quanto à legitimidade da 
propriedade e do respeito às normas instituídas para o uso e ocupação do solo: 

111 - estímulo à adoção dos processos de autogestão e co-ge1slão de 
equipamentos coletivos, serviços ·sociais, infra-estrutura urbana e habitações 
coletivas, tanto na implementação dos programas e execução das obras, qu13nto na 
preservação e manutenção das áreas urbanizadas; 

IV - promoção de programa de capacitação continuada de t•écnicos 
atuantes na área de habitação, em convênio com universidades, centros de p<!squisa 
tecnológica, entidades de classe, organizações não-governamentais, ou com a 
iniciativa privada; 

V - estruturação de um sistema de informações habitacionais arl:iculàdo 
ao Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador, conforme o Capítulo 111 do Título 
IX, desta Lei. 

Art. 75. A participação da população e de entidades relacionadas com 
a questão habitacional deve permear cada etapa da elaboração, implementação e 
avaliação da Politica de Habitação de Interesse Social, PHIS, com ·as se·guintes 
diretrizes: 

I - institucionalização de canais de participação e controle social por 
meio de: 

a) Conferência Municipal de Habitação; 
b) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação; 
c) Comissão de Regularização de ZEIS; 
d) audiências e consultas públicas; 

11 - criação de mecanismos de controle social que incc1rporem 
representantes dos vários agentes públicos e privados e dos grupos sociais 
envolvidos, organizando moradores e grupos carentes de moradia para elabonJção de 
propostas habitacionais subsidiadas e, em parceria com o Poder Público; 

111 - garantia de participação da comunidade envolvida na regulatrização 
e implementação das Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, bem cc>mo no 
processo de elaboração de planos, programas e projetos habitacionais de interesse 
social; 

IV - apoio à criação e fortalecimento de organizações coletivas, a 

iilllillllllllllllllllllllllllllllll!!!llll!l!l!!l!li!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISalvador, 23 a 25 de fevereiro de 2008 ::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::: 



O~~~n~·o~O~fi~c~ia~l~d~o~M~u~ni~·c~íp~io~--------------------------------------------------------~P~â~gi~ 
exemplo de cooperativas, para a potencialização de fundos próprios ou outros 
elementos de geração de recursos financeiros. 

Art. 76. A Conferência Municipal de Habitação deverá, dentre outras 
atribuições: 

I - avaliar a implementação dos planos e programas da Polftica 
Habitacional de Interesse Social, PHIS, deliberando sobre suas diretrizes, estratégias 
e prioridades; 

11 - debater os relatórios anuais de gestão da política habitacional, 
apresentando críticas e sugestões; 

111 - sugerir ao Executivo Municipal adequações nas ações estratégicas 
destinadas à implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos; 

IV - deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte; 

V- sugerir propostas de alteração desta Lei, no que se refere à questão 
habitacional, a serem consideradas no momento de sua modificação ou revi~ão. 

Parágrafo único. A Conferência Municipal de Habitação ocorrerá, 
ordinariamente, a cada 02 (dois) anos e extraordinariamente quando convocada pelo 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. 

Art. 77. O Conselho criado pela Lei Municipal n• 6.099, de 19 de 
fevereiro de 2002, passa a ser denominado de Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação, conforme as disposições do Decreto n• 17.105, de 22 de dezembro de 
2006. 

CAPITULO V 
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

Seção I 
Das Definições e Categorias 

Art. 78. Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, são aquelas 
destinadas à implementação de programas de regularização urbanística, fundiária e 
produção, manutenção ou qualificação de Habitação de Interesse Social, HIS. 

Art. 79. As Zonas Especiais de Interesse Social têm cómo objetivos: 

I - promover a regularização fundiária sustentável, levando em 
consideração as dimensões patrimonial, urbanística e ambiental, dando segurança 
jurídica da posse da terra e da edificação aos moradores de áreas demarcadas, 
garantindo a permanência da população; 

11 - assegurar as condições de habitabilidade e integrar os 
assentamentos informais ào conjunto da cidade; 

111 - incentivar a utilização de imóveis não utilizados e subutilizados para 
programas habitacionais de interesse social; 

IV - permitir a participação e controle sociaJ na gestão desses espaços 
urbanos; 

V -promover o respeito às áreas de proteçãq cultural e ambiental; 

indicadas no Mapa 03, do Anexo 03 desta Lei. 

Art. 81. Atendidos os critérios estabelecidos nesta Lei, nova:s Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS, poderão ser enquadradas mediante: 

I - indicação do Plano Municipal de Habjtação, de planos e projetos 
específicos ou de programas habitacionais; 

11- solicitação de entidade representativa da comunidade interessada, 
registrada no mínimo há dois anos, após parecer favorável do órgão de ha1bitação, 
nos casos de ZEIS I, 11, IV e V. 

§ 1• O enquadramento e a delimitação de novas ZEIS, por con11tituírem 
em alteração do zoneamento do Município, serão feitos, obrigatoriamente,. por lei 
municipal. 

§ 2" Nas ZEIS 111, além dos critérios adotados por esta Lei, poderão ser 
enquadradas as glebas e lotes considerados não edificados, subutilizados e 
edificações desocupadas nas quais incidem o instrumento do parcelamento, 
edificação e utilização compulsória. 

Art. 82. O Executivo Municipal, por meio de Projeto de Lei ou o 
Legislativo Municipal, através de Projeto de Lei autorizativo, poderão propor a 
desafetação de uma área enquadrada como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, 
quando surgirem modificações na estrutura urbana que alterem as condiçfles que 
justificaram esse enquadramento. 

§ 1 • A desafetação a que se refere este artigo deverá ser preo:Klida de 
estudos específicos realizados pelo órgão de habitação do Município e de cc'nsulta à 
população moradora da ZEIS, mediante audiência pública. 

§ 2° No ato de desafetação, a área será enquadrada em outra 
categoria do zoneamento, de acordo com suas características. 

\ _ · Seção 11 
c::Y Da Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social 

Art. 83. A regularização de Zonas Especiais de Interesse Sociiil, ZEIS, 
orienta-se pelos princípios da transparência, prestação de contas e participação 
popular, devendo-se inserir nas estratégias socioeconOmicas e polftico-institucionais 
do Município. 

Art. 84. O processo de regularização de Zonas Especiais de l~nteresse 
Social, ZEIS, com exceção da ZEIS 111, compreenderá a elaboração de Plano de 
Regularização, que poderá ser elaborado por órgãos da administração dlireta ou 
indireta do Município ou do Estado da Bahia, com a participação da pc1pulação 
mqradora da ZEIS em todas as suas etapas e componentes, ou pela própria 
comunidade, com assessoramento técnico qualificado, aprovado pelo órgão municipal 
de habitação. 

Parágrafo único. O Plano de Regularização de ZEIS I, 11, IV t! V será 
constituído por: · 

I - Plano de Urbanização; 
11 - Plano de Regularização Fundiária; 
111 - Plano de Ação Social e de Gestão Participativa. 

Art. 85. O Plano de Urbanização contemplará, no mínimo, os seguintes 

VI - proteger os assentamentos ocupados pela população de baixa aspectos: · 
renda, da pressão do mercado imobiliário. I - delimitação da ZEIS; 

Art. 80. As Zonas Especiais de Interesse Social classificam-se nas 
seguintes categorias: 

I - ZEIS I - corresponde aos assentamentos precários, situados em 
terrenos de propriedade pública ou privada, nos quais haja interesse público em 
promover a regularização urbanística e fundiária; 

11 - ZEIS 11 - correspomÍe à edificação ou conjunto de edificações 
deterioradas, ocupadas predominantemente sob a forma de cortiços ou habitações 
coletivas, localizados em regiões com infra-estrutura urbana consolidada, nos quais 
haja interesse público em promover a regularização edilfcia, sua reutilização e a 
regularização da propriedade das unidades imobiliárias, destinando-as à Habitação de 
Interesse Social, HIS; 

111 - ZEIS 111 - corresponde aos terrenos não edificados, aos imóveis 
subutilizados ou não utilizados e às edificações desocupadas ou em ruínas, 
localizados em áreas dotadas de infra-estrutura e adequadas à ocupação, nos quais 
haja interesse público na implantação de Habitação de Interesse Social, HIS; 

IV - ZEIS IV - corresponde aos assentamentos precários ocupados por 
população de baixa renda, localizados em áreas de preservação permanente ou 
inseridos em Unidades de Conservação, nos quais haja interesse público em 
promover os meios para a regularização fundiária e urbanística e recuperação 
ambiental, considerando a·legislação vigente; 

V - ZEIS V - corresponde aos assentamentos de população 
remanescente de quilombos e comunidades tradicionais vinculadas à pesca e 
mariscagem; localizados em áreas públicas ou privadas, nos quais haja interesse 
público em promover a regularização fundiária e urbanística, recuperàção ambiental e 
medidas necessárias à manutenção das suas tradições e cultura. 

Parágrafo único. As Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, estão 

11 - diagnóstico da área, contendo, no mínimo, a análise fisico-ambiental · 
e urbanística, compreendendo o levantamento detalhado do uso e ocupação do solo e 
das características edilfcias, e a caracterização socioeconOmica da pc1pulação 
residente; 

111 - cadastro físico das edificações e espaços públicos existent11s; 

IV - indicações de projetos e intervenções urbanísticas ne~;sárias à 
recuperação física da área, incluindo, de acordo com as características locais: 

a) previsão e tratamento adequado de áreas verdes e espaços livres; 

b) diretrizes para o Saneamento Básico, compreendendo os 11istemas 
de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem de água!; pluviais 
e a coleta regular de resíduos sólidos; 

c) diretrizes para a iluminação pública; 

d) proposta de adequação dos sistemas de circulação de •teículos, 
peélestres e do sistema de transporte coletivo, considerando o atendimento à 
população residente; 

e) indicação de eliminação de situações de risco, estabilização de 
taludes e de margens de córregos; 

f) previsão de instalação de equipamentos sociais religiosos e dos usos 
complementares ao habitacional; 

g) proposta <te recuperação das edificações degradadas, bem como 
das novas unidades criadas para transferir a população localizada em áreas de risco 
ou excedente do processo de reurbanização; 

V- identificação dos imóveis que serão objeto de remoção, dt! acordo 
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com os critérios definidos por esta Lei, e das áreas para relocação; 

VI - elaboração de legislação urbanfstica adequada aos padrões 
culturalmente aceitos pela população local, sem prejufzo do conforto, da salubridade e 
da segurança individual e coletiva, compreendendo: 

a) o estabelecimento de diretrizes, fndices e parâmetros para o 
parcelamento do solo, quando couber, inclusive indicando as condições para o 
remembramento de lotes; 

b) o estabelecimento de diretrizes, fndices e parâmetros para o uso e 
ocupação do solo e para edificações de equipamentos sociais religiosos e dos usos 
complementares ao habitacional e outras obras, respeitadas as normas básicas 
estabelecidas para Habitação de Interesse Social, HIS, e as normas técnicas 
pertinentes; 

c) a indicação..dos instrumentos de Polftica Urbana aplicáveis e seus 
condicionantes; 

d) sistema de aprovação de projetos, fiscalização e de 
acompanhamento e monitoração pós-intervenção. 

Parágrafo·. único. As áreas livres e institucionais necessárias ã 
regularização do assentamento no caso das ZEIS I, IV e V poderão estar localizadas 
fora deste, quando o Plano de Urbanização indicar a inviabilidade de sua implantação 
na área. 

Art. 86. O Plano de Regularização Fundiária será coneebido de forma a 
integrar as ações de regularização urbanlstica, e contemplará, no minimo: . 

I - levantamento e caracterização das situações de irregularidade 
fundiária e juridica; 

11 - definição dos critérios para identificação dos imóveis a serem objeto 
de regularização; 

111 -os instrumentos aplicáveis à-regularização fundiária. 

Art. 87. O Plano de Ação Social e de Gestão Participativa antecederá e 
acompat~hará todas as etapas dos planos de urbanização e regularização fundiária e 
contemplará, no minimo, os seguintes aspectos: 

I - diagnóstico socioeconõmico da população; 

11 - levantamento de dados e informações sobre representantes do 
movimento social, entidades populares e organizações não governamentais atuantes 
na área; 

111 - definição dos meios e eventos para mobilização da comunidade; 

IV - definit;ão de formas de articulação com vistas ã cooperação 
sistemática intergovernamental, entre agentes públicos e privados no planejamento e 
implementação das intervenções; 

V - constituição da Comissão de Regularização para cada ZEIS, ou 
para um conjunto de ZEIS, que deverá participar de todas as etapas de elaboração do 
Plano de Regularização e de sua implementação; · 

VI- indicação de.estratégias para a motivação dos moradores visando 
a auto-organização, o associativismo e a cooperação mútua, em iniciativas que 
impliquem na geração de renda, na melhoria das condições de vida da comunidade e 
na fiscalização, monitoração e manutenção das benfeitorias; 

VIl - as fontes de recursos para implementação das intervenções; 

VIII - indicação de novas oportunidades de trabalho e geração de 
renda. 

Art. 88. A Comissão de Regularização de ZEIS compreende uma 
instância de participação da comunidade para a gestão de todos os aspectos 
relacionados com as politicas públicas a serem implementadas no seu território e, em 
particular, no Plano de Regularização. 

§ 1" A Comissão de Regularização de ZEIS será integrada por 
representantes dos seguintes setores: 

I - Poder Público; 

11 - representantes da população moradora da ZEIS, ou daquela para a 
qual a ZEIS estiver destinada; 

111 - associações de moradores dos bairros do entorno da região 
demarcada como ZEIS; 

IV - proprietários de imóveis localizados nas ZEIS; 

V - representante do Poder Legislativo Municipal, identificado com a 
região da ZEIS. 

§ 2" Na composição da Comissão de Regularização de ZEIS, o número 
de membros representantes do Poder Público Executivo e Legislativo e de . 
representantes da sociedade civil definidos nos incisos de 11, 111 e IV do §1" deste 
artigo deverá ser composto de forma paritária. 

Art. 89. Nas ZEIS 11 fica dispensada a exigência de Plano de 
Urbanização, devendo o Executivo providenciar projeto de recuperação, ada1>1ação e 
requalificação do imóvel para fins habitacionais de interesse social, como parte do 
Plano de Regularização. 

Art. 90. O Plano de Regularização de cada Zona Especial de l1nteresse 
Social, ZEIS, ou conjunto de ZEIS, deverá ser subscrito pela sua Comi:ssão de 
Regularização, informado ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e 
instituído por Decreto do Executivo Municipal. 

Art. 91. O Executivo Municipal definirá a classificação e os critérios 
básicos de urbanização e uso do solo para as Zonas Especiais de lnterem~ Social, 
ZEIS, os quais serão aplicados até que sejam aprovados os Planos de Regularização 
especfficos para cada ZEIS. 

Art. 92. A definição de prioridades para a regularização de ZEIS 
observará os seguintes critérios: 

I - a precariedade do assentamento, considerando as caracterf11ticas do 
desenho urbano, a densidade da ocupação do solo, a oferta de infra-estrutura e 
equipamentos.urbanos e as condições de salubridade; 

11- o nfvel de risco de vida ou ambiental, considerando a implantação 
em áreas passfveis de ocorrência de deslizamentos, áreas alagadiças ou de solos 
instáveis, a incidência de acidentes e o gravame ao meio ambiente; 

111 - a situação fundiária, priorizando aquelas situações que 
apresentarem menores. dificuldades para a regularização, em virtude da condição de 
propriedade e do regime juridico da ocupação; 

IV- a mobilização e organização da comunidade com vistas ã busca de 
soluções compartilhadas; · 

V - no caso das ZEIS 111, a possibilidade de prover o maior número de 
unidades habitacionais, associada ã possibilidade de obtenção de financiamentos 
para fins de edificação~ 

TITULO VIl 
DOS SERVIÇOS .URBANOS BÁSICOS 

CAPITuLO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 93. As politicas públicas no âmbito do Municfpio, especialmente as 
relacionadas aos serviços urbanos básicos, devem se orientar pelos princ:ipios da 
inclusão e da eqüidade social, promovendo a inserção plena dos cidadãos nos. 
circuitos produtivos e de consumo coletivo. 

Art. 94. São objetivos relacionados aos serviços urbanos básicos: 

I - garantir e ampliar o atendimento pelas redes existentes e por meio 
de ôutras tecnologias apropriadas e serviços de saneamento básico a todas as áreas 
do Municfpio, universalizando o acesso e assegurando a qualidade na prestação dos 
serviços; 

11 - ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos de saúde 
e educação, bem como o acesso ao lazer, recreação e esportes, foCiillizando, 
particularmente, os segmentos sociais menos favorecidos; 

111 ·- articular as politicas públicas municipais de assistência 11ocial no 
sentido de promover a inclusão das populações de baixa renda, prevenindo situações 
de risco social; 

IV - garàntir o acesso, o ingresso e a permanência da pes11oa com 
deficiência ou mobilidade reduzida em todos os serviços oferecidos ã comunidade; 

V - combater a criminalidade, mediante articulações com as diversas 
instâncias. governamentais para implementação de politicas de segurança pública e 

de inserção social, garantindo a integridade do cidadão, dos grupos sociais e .do 
patrimônio por meio de ações preventivas, educativas e de fiscalização, no âmbito da 
competência municipal; 

VI - elevar os padrões de atendimento do Municfpio na prestação de 
serviços públicos marcadamente municipais, como a limpeza urban;l/ manejo de 
residuos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, defesa civil, iluminação 
pública, abastecimento alimentar, cemitérios e serviços funerários; 

VIl - fortalecer a posição do Municfpio enquanto Poder Concedente dos . 
serviços de saneamento básico; 

VIII - promover articulações com os órgãos governamentilis e as 
empresas' responsáveis pela prestação dos serviços de fornecimento de energia e 
implementação das telecomunicações visando ã fiscalização e monitonição da 
qualidade desses serviços. 

CAPITULOU 
DO SANEAMENTO 

Seção I 
Das Disposiçôes Gerais 

Art. 95. O Município instituirá Politiça Municipal de Saneament:o Básico 
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que contemple os principias de universalidade, equidade, integralidade, 
intersetorialidade, qualidade do serviço, sustentabilidade, transparência das ações, 
utilizações de tecnologias apropriadas e gestão pública, assegurando a participação e 
o controle social na sua formulação e implementação. 

Parágrafo único. O Saneamento Básico compreende o abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem/manejo de águas pluviais, e a limpeza 
urbana/manejo de reslduos sólidos. 

Art. 96. Para implementação e monitoração da Politica Municipal de 
Saneamento Básico será criado o Sistema Municipal de Saneamento Básico, 
integrado ao Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, compreendendo, no 
mínimo, a seguinte estrutura: 

I - órgão municipal regulador e fiscalizador do funcionamento técnico, 
sócio-ambiental, financeiro e institucional das concessionárias de serviços de 
saneamento básico; 

11 - Câmara Técnica de Saneamento Básico, integrante do Conselho 
Municipal de Salvador, de que trata o Capitulo 11 do Titulo IX desta Lei; 

111 - Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 97. São diretrizes gerais da Politica Municipal de Saneamento 
Básico: 

ligações domiciliares, segundo bacias, de acordo com os nlveis de demanda 
reprimida e necessidades mais acentuadas; 

111 - estabelecimento, como fator de prioridade: 

a) da implantação e operação de sistemae de esgotamento sa~nitário ou 
com outras soluções apropriadas que contribuam para a melhoria da salubridade 
ambiental;. 

b) da implantação e operação de sistemas de esgotamento sanitário ou 
outras soluções apropriadas nas áreas de proteção de mananciais, em particular 
aquelas situadas no entorno dos reservatórios utilizados para o abastecimento 
público; 

IV - da implantação de programas de despoluição dos corpC>s d'água 
do Municipio em estágio avançado de eutrofJZação; 

V - desenvolvimento de programa de educação ambiental pelo 
Municipio, em parceria com a concessionária, voltado: 

a) para a população em geral, visando a minimizar a ge•ração de 
afluentes liquidos e o reuso da água, otimizando o uso da água tratada para consumo 
humano; 

b) para as comunidades de áreas cujo tratamento de esgoto é 
realizado, principalmente por meio de lagoas de estabilização, de modc) a evitar 

Básico; 
I - criação e regulamentação do Sistema Municipal de Saneamento conflitos ambientais, riscos à segurança e saúde humanas resultantes da utilização 

inadequada dos corpos d'água, e a conseqOente rejeição do sistema pela população 
beneficiária. 

11 - criação de órgão regulador e fiscalizador do funcionamento técnico, 
sócio-ambiental, financeiro e institucional das concessionárias de serviços de 
saneamento básico, com competência para estabelecer normas e especificações de 
desempenho; 

111 - criação e regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico para financiamento das ações da Politica Municipal de Saneamento Básico; 

IV- instalação da Câmara Técnica de Saneamento Básico no Conselho 
Municipal de Salvador; 

V - elaboração e implementação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, instrumento fundamental para a Politica Municipal de Saneamento Básico; 

VI - organização e implementação de banco de dados sobre 
Saneamento Básico, integrado ao Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador, de 
que trata o Capítulo 111, do Titulo IX desta Lei; 

VIl - criação e implementação de programas permanentes de formação 
e capacitação de recursos humanos em saneamento básico e dé educação ambiental 
e mobilização social para a área de saneamento básicob> 

Seção li 
Do Abastecimento de Água 

Art. 98. O Municlpio é o Poder Concedente e o gestor da politica de 
abastecimento de água, devendo garantir a qualidade, a ·regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança e modicidade de preços na prestação de serviço, de acordo com 
as necessidades dos usuários. 

Art. 99. As diretrizes para o abastecimento de água são: 

I - garantia de atendimento efetivo do sistema de abastecimento de 
água a todos os extratos sociais da população, com serviço de qualidade; 

11 - definição de mecanismos de monitoração e avaliação sistemáticos 
da qualidade do serviço de abastecimento de água pelo Poder Público Municipal; 

111 - estabelecimento de metas para a redução das perdas no sistema 
de abastecimento de água; 

IV - divulgação periódica, pela concessionária, dos dados e indicadores 
referentes ao sistema de abastecimento de água no Municipio, democratizando o 
acesso à informação e possibilitando o controle social sobre a qualidade do serviço; 

V - desenvolvimento de modelos e regras operativas das estruturas 
hidráulicas, considerando o uso múltiplo dos ·recursos hidricos no Municipio. 

Seçiolll 
Do Esgotamento Sanitário 

Art. 100. O Municipio é o Poder Concedente e o gestor da Politica de 
Esgotamento Sanitário, devendo garantir a qualidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade e a modicidade de preços na prestação do serviço, de acordo 
com as necessidades dos usuários. 

Art. 101. As diretrizes para o esgotamento sanitário são: 

I - garantia de atendimento a todos os estratos sociais com sistema de 
esgotamento sanitário e serviço de qualidade ou com outras soluções apropriadas à 
realidade sócio-ambiental; 

11 - estabelecimento de prioridades para implantação de rede coletora e 

SeçioiV 
Da Drenagem/ Manejo de Águas Pluviais 

Art. 102. A drenagem e manejo de águas pluviais orientam-sEI segundo: 

I - as especificidades morfológicas, pluviométricas, ambientais e 
socioculturaís; 

11 - a compatibilidade com o processo de assentamento e expansão do 
tecido urbano; · 

111 - a manutenção e monitoração preventiva e. periódica, S4:tguindo as 
-orientações do Plano Diretor de Encostas e do Plano Municipal de Saneamento 
Básico a ser elaborado pelo Municipio. 

Art. 103. As diretrizes para a drenagem e manejo de águas pluviais 
silo: 

I - ampliação e manutenção dos sistemas de drenagem superficial e 
sub-horizontal, das capacidades de escoamento e regularização de vaz6os dos rios, 
córregos e estruturas hidráulicas de · transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, e tratamento e disposição final que c;omp6em o 
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais; 

11 - controle da ocupação das encostas, dos fundos de vale, talvegues e 
áreas de preservação permanente ao longo dos cursos e espelhos d'água; 

111 - análise de alternativas e medidas integradas, estruturais e não
estruturais, de natureza preventiva e institucional, do processo de canalização de 
córregos e implantação de vias marginais; 

IV - ampliação da geração de dados e do conhecimento dos processos 
hidrológicos nas bacias do Municipio e sua região, do impacto da urbanização nesses 
processos, e das conseqOências das inundações; 

V - elaboração de cadastro flsico das redes de macfo e micro 
drenagem de águas pluviais do Municipio. 

Seção V 
Da Limpeza Urbana e Manejo de Reslduos Sólidos 

Art. 104. A Limpeza Urbana e Manejo de ~esiduos Sólidos no 
Municiplo do Salvador orienta-se 54:tgundo: 

I - as diretrizes especificas do Plano Municipal de Saneamento Básico 
a ser elaborado pela Administração Municipal; 

11 -o Mod~lo Tecnológico de Limpeza Urbana operado pelo Municipio; 

111- o estabelecido pelas diretrizes nacionais de saneame•nto básico e 
politicas nacional e estadual de residuos sólidos. 

Art. 105. A Gestão da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sólidos 
no Municlpio serão pautadas nos seguintes prlnclpios, hierarquizados ne11ta ordem: 

sólidos são: 

I - na geração de residuos e minimização da geração de n!siduos; 
11 - reutilização e reciclagem de reslduos; 
111 - tratamento e disposição final de residuos. 

Art. 106. As diretrizes para a limpeza urbana e manejo de residuos 

I - consolidação da gestão diferenciada dos residuos; 
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11 - implantação do programa de separação na origem, visando a coleta 
seletiva, reutilização e reciclagem; 

111 - implantação de sistemas de manejo, tratamento e disposição final 
de resíduos; 

IV - monitoração e avaliação das áreas de coleta, do transporte, e do 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos na perspectiva da sustentabilidade; 

V - incentivo e apoio á formação de cooperativas para atuar, de forma 
complementar e integrada, nas diferentes etapas dos processos do sistema de 
limpeza urbana; 

VI - universalização da coleta convencional, utilizando medidas 
procedimentos e tecnologias apropriadas para as áreas de difícil acesso e ~ 
ampliação de coleta con;einerizada onde apropriada; 

VIl - formulação de legislação específica sobre manejo, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos de âmbito municipal; 

VIII - aperfeiçoamento e implementação dos instrumentos legais 
referentes aos procedimentos de contratação, acompanhamento, fiscalização e 
controle das empresas prestadoras de serviços; 

. IX - impl~mentação de ações de divulgação e sensibilização dos 
ccdadãos quanto às práticas adequadas de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, contribuindo para a prestação do serviço no Município; 

X - fomento à elaboração de estudos e pesquisas no setor, com vistas 
ao contínuo aprimoramento da gestão da limpeza urbana/manejo de resíduos sólidos, 
com ênfase na não geração e minimização da geração de resíduos; 

XI - regulação e fiscalização pelo Município, do serviço prestado no 
Aterro Sanitário Metropolitano Centro; 

XII - monitoração permanente dos níveis de radioatividade nos veículos 
que chegam ao aterro sanitário. 

CAPÍTULO lU 
~ DASAÚDE 

Art. 107. A saúde é um direito social e universal, derivado do exercício 
pleno da cidadania, de relevância pública, organizada institucionalmente em serviços 
cujas ações, orientadas pelo Plano Municipal de Saúde, evitem e/ou reduzam danos á 
saúde, assegurando condições para a sustentação da vida humana e bem-estar da 
população. 

Parágrafo único. A definição e delimitação especial dos Distritos 
Sanitários de Salvador devem coincidir, tanto quanto possível, com os limites das 
bacias e sub-bacias hidrográficas. 

Art. 108. As diretrizes para a saúde são: 

. I - elaboração e implementação do Plano Municipal de Saúde, 
cntegrado aos planos municipais de saneamento básico, habitação, meio ambiente e 
educação, dentre outros; 

11 - direcionamento da oferta de serviços e equipamentos às 
necessidades da população, contemplando as especificidades étnico/raciais, de 
gênero, de faixa etária e cultural, e assegurando o atendimento ás pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 

111 - reorientação do modelo de atenção á saúde no Município, na 
perspectiva da vigilância da saúde, de forma a reorganizar as ações de saúde para o 
controle de danos, de riscos e de determinantes sócio-ambientais que incidem sobre o 
perfil epidemiológico da população; 

IV - consolidação do processo de implementação do Programa de 
Saúde da Família; 

V - aperfeiçoamento da organização espacial da distribuição da rede de 
saúde, segundo Regiões Administrativas, redimensionando-a de acordo com as 
características socioeconômicas, epidemiológicas e demográficas do Município; 

VI - ampliação e otimização da rede de referência e prestação de 
seryiço~, com prioridade para as áreas periféricas e incorporação de hospitais sub
regconacs e padrões locacs no dimensionamento e operacionalização das Unidades 
Básicas de Saúde, UBS, e ambulatórios; 

VIl - incorporação definitiva do atendimento odontológico à rede básica 
de serviços de saúde do Município; 

VIII - garantia de acesso dos usuários aos serviços de apoio 
diagnóstico, terapêutico e assistência farmacêutica integral; 

IX - desenvolvimento e implementação de políticas de segurança 
alimentar com vistas à melhoria do estado nutricional da população; 

XI - formulação e implementação de medidas de valoriza1:ão dos 
profissionais e trabalhadores da saúde adequada ao novo modelo de atEmção à 
saúde; 

. XII - imp~ementação de medidas de planejamento e orçamento de 
cnteresse do setor de saude, subordinadas aos princípios da eqüidade universalidade 
efetividade, hierarquização, regionalização, participação e controle so~ial; ' 

_XIII - incentivo à consolidação da democratização do planejamento e 
gestão da saude, medcante o fortaleccmento do Conselho Municipal de Saúde e o 
apoio à realização das Conferências Municipais de Saúde; 

XIV - criação e implementação de regras de incentivo e controle 
municipal sobre as atividades privadas de saúde, considerando o grande potencial do 
setor para a economia do Município; 

XV - integração, a nível executivo, das ações e serviços dE~ saúde, 
saneamento básico e meio ambiente; 

XVI - estabelecimento de financiamentos, convênios e parcerias com 
o~:~tras esferas governamentais e iniciativa privada, para promoção de atividades 
físicas e implementação de segurança alimentar e nutricional, como forma de 
prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas . ..J_) 

I. CAPÍTULO IV 
~ DA EDUCAÇÃO 

. Art. 109. O Município tem, constitucionalmente, a responsabilidade pelo 
ensmo fundamental, com presença, em caráter supletivo, do governo •estadual, 
devendo estimular a participação da iniciativa privada na manutenção e c>ferta de 
ensino em todos os níveis, orientando-se pelo Plano Municipal de Educação. 

Art. 11 O. As diretrizes para a educação são: 

I -"elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação; 

11 - aperfeiçoamento dos padrões educacionais que garantam a 
universalização e a qualidade do ensino fundamental, visando a maior igua1ldade de 
acesso dos alunos da rede pública aos mercados de trabalho, aos bens culturais e á 
cidadania;. 

111 - ampliação gradativa da oferta pública municipal de ceducação 
infantil; 

IV - garantia de igualdade de condições para acesso e permanência do 
aluno na escola, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida; 

V - inclusão, no sistema educacional, da educação espedal como 
modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as 
modalidades de ensino; 

VI - aperfeiçoamento da organização espacial da rede de educação 
visando à distribuição eqüitativa dos estabelecimentos de ensino segundCI Regiões 
Administrativas e o redimensionamento de acordo com os seguintes critérios: 

a) distribuição populacional, conferindo prioridade às Regiões 
Administrativas mais populosas; 

b) distribuição da renda, conferindo prioridade às regiões mai!l pobres; 

c) quantidade e qualidade do investimento público necessário; 

VIl - inserção, na grade curricular, de temas relativos à eqüidade de 
gênero e de raça/etnia, às pess0as com deficiência, à memória e ao ambi1ente local, 
valon~ando-se a diversidade de identidades e manifestações culturais e, onde cabível, 
especcficcdades ecológicas; 

VIII - desenvolvimento . e implementação de política de ,;egurança 
alimentar, conferindo-se destaque para o processo de planejamento, confecção e 
consumo da merenda escolar, e à criação de novos hábitos alimentares, qu•e resultem 
em melhoria do estado nutricional do alunado; 

IX - estabelecimento de parcerias com: 

a) o governo estadual, para tornar automática a matrícula elos alunos 
da rede municipal aprovados na última série do ensino fundamental, nas c~colas da 
rede estadual, mais próximas do seu local de residência; 

b) a iniciativa privada, para implementação do Programa Bolsa-Escola; 

c) a iniciativa privada, entidades educacionais de nível superior e 
organizações não-governamentais, para auxiliar o funcionamento da escola, com 
assistência especializada na área educacional; 

d) faculdades de educação, para promoção e implementação dos 
programas de alfabetização e educação do servidor municipal, este último voltado ao 
ensino acelerado de s• a s• séries de servidores; 

e) escolas de administração, para promoção de programa de 
treinamento gerencial voltado á capacitação de profissionais que ocupam cargos de 
direção nas escolas públicas; 

X - garantia do acesso da pessoa com deficiência aos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu adequado tratamento sob 
regulamentos técnicos médico-hospitalares, normas técnicas de acessibilidade e 
padrões de conduta apropriados; 

X - implementação de procedimentos de avaliação e monitoração do 
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Programa de Formação de Docentes de Nível Superior, de Formação Continuada e 
do Ensino Noturno, envolvendo o curso regular e o ensino acelerado de 1° grau; 

XI - implementação de programas especiais de: 

a) fomento à pesquisa e experiências pedagógicas inovadoras, com 
vistas ao aprimoramento do ensino e práticas educacionais complementares nas 
escolas municipais; 

b) capacitação e formação continuada de docentes para inclusão dos 
alunos com deficiência; 

c) desenvolvimento de recursos humanos e difusão, por intermédio das 
redes de ensino formal e informal, de conteúdos didáticos relativos à prevenção de 
desastres e de riscos de uma maneira geral; 

XII - promoção da participação da comunidade na Gestão do Sistema 
Municipal de Educação, assegurada pela presença desta: 

a) na composição dos Conselhos Municipais de Educação, de 
Alimentação Escolar, de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDES, e de 
outros que venham a ser criados no setor; 

I - extensão dos meios de acesso ao lazer, à recreação e ao esporte ao 
conjunto ampliado da população, particularmente das áreas municipais periféricas; · 

11 - aproveitamento do potencial dos espaços públicos existentes para o 
lazer, recreação e esporte; 

111 - ampliação e diversificação da oferta, mediante a criação e 
adequação de éspaços públicos multifuncionais para o exercfcio de atividades de 
lazer, de recreação e de esportes, atendendo a diferentes faixas etárias; 

IV - aperfeiçoamento da distribuição espacial da rede de equip;:~mentos 
do setor; 

V - integração do esporte à estratégia econômica de Salvador, tanto na 
realização de eventos e competições esportivas, quanto na produção local de 
materiais e insumos esportivos; 

VI -estabelecimento de convênios e parcerias com: 

a) outras esferas governamentais e a iniciativa privadii, para 
manutenção de áreas e equipamentos, promoção de eventos esportivos, de• lazer e 
recreacionais; 

ensino; 

b) os governos federal, estadual e a iniciativa privada, para a 
b) nos sistemas de gestão compartilhada por estabelecimento de implementação de serviço de segurança no mar durante a prática dos t'sportes 

náuticos, envolvendo habilitação de praticantes amadores, serviços de socorro, 

c) na realização das Conferências Municipais de Educação; 

XIII - implantação do Plano de Carreira do Magistério que contemple a 
progressão horizontal e vertical do docente, estabelecendo critérios para a melhoria 
salarial, capacitação e qualificação profissional e promoção por tempo de serviço no 
magistério; 

XIV - implementação de medidas de planejamento e orçamento de 
interesse do setor de educação;).! -

CAPiTULO V 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 111. A assistência social constitui politica de seguridade social não 
contributiva, orientando-se pelo Plano Municipal de Assistência Social, e.realizada de 
forma integrada às politicas setoriais de educação, saúde, habitação e geração de 
emprego e renda. 

Art. 112. As dir~trizes para a assistência social são: 

I - elaboração e implementação do Plano Municipa·l de Assistência 
. Social; 

11 - integração com os planos de assistência social concebidos nos 
âmbitos federal e estadual, garantindo-se descentralização político-administrativa e 
comando único em cada esfera de governo; · 

111 - desenvolvimento de ações destinadas a segmentos populacionais 
em situação de pobreza e vulnerabilidade social, priOritariamente crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indivíduos 
sem teto e em situação de rua; 

IV - implementação de serviços, programas e projetos voltados para o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, respeitando-se a dignidade e 
autonomia do cidadão; 

V - estruturação da rede sócio-assistencial governamental e apoio às 
organizações não-governamentais, com vistas a garantir. 

a) proteção social básica, nà qual o indivíduo atendido ainda mantém 
vínculos familiares; 

b) proteção básica especial, na qual o indivíduo atendido apresenta 
vínculos familiares frágeis ou rompidos; 

VI - estímulo à participação da sociedade, por meio de organizações 
representativas, na formulação de propostas de assistência social e no controle das 
ações delas decorrentes; 

VIl - garantia da democratização da gestão da assistência social 
municipal mediante o fortalecimento de suas instâncias de participação, o Conselho 
Municipal de Assistência Social e a Conferência Municipal de Assistência Social; 

VIII - fortalecimento das redes de proteção social, capacitando os 
grupos vulneráveis a desast_res na sua prevenção, bem como na mítigação de danos, 
considerando-se as três fases de sua ocorrência: antes, durante e depois do evento 
adverso; 

. IX - implementação de medidas relativas ao planejamento e orçamento, 
necessárias à garantia de ações voltadas para a assistência social. 

CAPiTULO VI 
DO LAZER, RECREAÇÃO E ESPORTES 

Art. 113. As diretrizes para o lazer, recreação e esportes são: 

guarda costeira, sinalização, dentre outros aspectos; · 

c) associações de bairros, para o estabelecimento de critérios e 
controle do uso da rua para a prática de esportes e lazer pela população, garantindo a 
segurança dessas práticas, sobretudo as que envolvem crianças, idosos e !Pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida; 

VIl - estímulo e criaÇão de condições para a prática de t'sportes 
náuticos, utilizando os atrativos naturais do Município; 

VIII - inclusão de atividades desportivas para pessoas com deficiência 
na educação física, ministrada pelas instituições de ensino públicas e privadas; 

IX - incentivo à democratização do planejamento e gestão do setor, 
mediante a instalação e oferta de condições para o funcionaQ'lento do Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer; 

X - implementação de medidas de planejamento e orçam•ento de 
interesse do setor de lazer, recreação e esporte. ~ 

CAPiTULO VIl 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR 

Art. 114. O Município, em articulação com a sociedade civil, 
estabelecerá uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional, para ga.rantir a 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo por base práticas alimentares promotoras de• saúde, 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente ' 
sustentáveis. 

Art. 115. A Política de Segurança Alimentar e Nutricional deverá 
orientar-se pelos seguintes objetivos: 

I - adotar programas e projetos integradores das ações 1;etoriais 
capazes de enfrentar a fragmentação das ações governamentais ·e não
governamentais; 

11 - articular ações estruturantes que busquem remover os eletmentos 
geradores da pobreza e da insegurança alimentar dela decorrente, sem tc•mar as 
famílias. atendidas dependentes de ações e programas assistenciais, e ações 
emergenciais que "Satisfaçam de imediato as carências alimentares mais extremas das 
pessoas em condições de vulnerabilidade; 

111 - adotar ações. no campo de abastecimento alimentar capazes de 
possibilitar a ampliação da disponibilidade de alimentos de qualidade a menc•r custo, 
ao tempo em qué estimulam atividades econômicas geradoras de trabalho e du renda; 

IV estabelecer mecanismos e canais permanent•es de 
acompanhamento e avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, 
visal)do a corrigir ou aprofundar as ações e programas aplicados, assegurando o 
direito à informação e as condições para a participação e controle pela sociedade; 

V - promover a articulação entre os diversos Conselhos de 1::0ntrole 
social, bem como com o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

VI - promover as· condições para a ad9Ção de hábitos alimentares 
saudáveis, respeitando a diversidade cultural dos grupos'étnico-raciais locais; 

VIl - apoiar atividades de agricultura uribana, estimular ·novos projetos 
de qualificação profissional e- produção agrícola. 

Art. 116. A Administração Municipal, visando a complemt,ntar e 
favorecer a integração entre as ações de segurança alimentar e nutricional 
promovidas nas áreas da saúde, educação e voltadas para grupos sociais 
específicos, implementará ações no campo do abastecimento alimentar, utilizando os 
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seguintes serviços e equipamentos públicos que exercem funções supletivas às da 
rede privada do setor: 

I - feiras fixas e móveis; 
11 - mercados públicos; 
111 -restaurantes populares; 
IV - centrais de abastecimento. 

Art. 117. As diretrizes para a segurança alimentar e nutricional e o 
abastecimento alimentar são: 

I - integração dos segmentos de produção, armazenagem, transporte, 
intermediação, distribuição, comercialização e consumo que compõem o sistema de 
abastecimento alimentar; 

11 - fomento da produção agroalimentar do Municipio, mediante apoio 
técnico, financeiro e organizacional aos pequenos agricultores; 

111 - modernização de métodos e processos de comercialização 
atacadista e varejista de produtos agropecuários; 

IV - implantação de Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços. 
NACS; nos bairros mais populosos e de menor poder aquisitivo, compatibilizando com 
estes núcleos a localização de feiras, mercados e comércio informal praticados em 
logradouro público; 

V - apoio e incentivo ao fortalecimento de entidades representativas de 
produtores, priorizando estas organizações no que concerne ao acesso a crédito, ao 
apoio à comercialização e à capacitação técnica e gerencial; 

VI - integração das ações governamentais ligadas à produção e ao 
abastecimento, estimulando a descentralização da execução dos programas em favor 
do Municipio, da região e das organizações não-governamentais de produtores e 
consumidores; 

VIl - orientação, conscientização e educação da população adulta e 
infantil para a pràtica de uma dieta equilibrada, com melhor utilização dos recursos 
disponiveis, máximo aproveitamento dos aUmentos, redução das perdas alimentares·e 
orientação dos consumidores na defesa dos seus direitos; 

VIII - inclusão do tema, segurança alimentar. na pauta de discussão 
dos Conselhos Municipais existentes, especialmente os de Saúde, Educação, 
Alimentação Escolar, Criança e Adolescentes, Tutelares, da Mulher, dos Direitos da 
Pessoa Idosa e de Assistência Social, para que formulem, implementem e exerçam o 
controle social, de forma integrada e participativa, da Politica Municipal de- Segurança 
Alimentar e Nutricional. • 

CAPÍTULO VIII 
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Art. 118. O setor iluminação pública d_everá orientar-se pelo Plano 
Diretor de Iluminação Pública do Municipio do Salvador, PDIP, integrado às diretrizes 
do Governo Federal através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. e do 
Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, SESP, 
entidade ·responsável pelo controle e prestação direta ou indireta do serviço, 
buscando como metas: · 

I - uniformidade sócio-geográfica e priorização no serviço de 
manutenção; 

11 - ampliação continua do parque de iluminação; 

111 - economia e equilibrio das contas do sistema de arrecadação da 
iluminação pública; 

IV - eliminação do desperdicio de energia; 

V - melhoria do padrão do serviço oferecido; 

VI - economia na manutenção da rede. 

Paràgrafo único. Neste setor contempla-se a iluminação corrente, de 
segurança e de realce de todos os logradouros, praças, jardins, praias, equipamentós 
esportivos, patrimônio histórico, artistico e cultural do Municipio ou nele locado, de 
caráter exclusivamente público. 

Art. 119. As diretrizes para a iluminação pública são: 

Municipio; 
I - elaboração do Plano Diretor de Iluminação Pública, PDIP, do 

11 - manutenção ágil e continua nas áreas já contempladas pela 
iluminação pública, efetuando o acompanhamento e fiscalização dos equipamentos e 
serviços executados durante o processo; 

111 - garantia do pleno atendimento das áreas de expansão urbana. 
assegurando os serviços de iluminação pública em todos os logradouros e espa~ 
exclusivamente públicos; 

IV - aperfeiçoamento dos instrumentos legais referentes aos 
procedimentos de contratação, acompanhamento, fiscalização e controle das 
empresas prestadoras de serviços terceirizados; 

V - estabelecimento de normas legais e critérios complementan3S para 
os contribuintes do sistema de iluminação pública, objetivando a adequada cc>brança 
e equilibrio das receitas do sistema; 

VI - eficiência energética nos processos e equipamentos rel;;ctivos a 
iluminação pública com o estabelecimento de normas legais e c;ritérios 
complementares ao PDIP; 

• VIl - implementação de ações de redução da agressividade visual das 
travessias aéreas nos logradouros públicos. 

CAPÍTULO IX 
DOS CEMITÉRI_QS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

Art. 120. As diretrizes para os cemitérios e serviços funerários silo: 

I - ampliação da capacidade instalada dos cemitérios municipais, 
públicos e privados, mediante a implantação de novos equipamentos, reforma e 
ampliação dos existentes, e apoio à implantação de crematórios e de cemitérios 
parquesljaroins; 

11 - identificação de áreas para implantação de novos cemitérios 
públicos no Município, priorizando as regiões de população mais pobre e aquelas 
mais distantes dos equipamentos existentes; 

111 - aperfeiçoamento dos instrumentos legais referentes à contc·atação, 
concessão, acompanhamento, fiscalização e controle das empresas prestadoras de 
serviços funeràrios e sepultamentos; 

IV - formulação de legislação especifica sobre localização, instalações, 
funcionamento de atividades e serviços destinados a sepultamentos, e outros 
procedimentos dos cemitérios públicos e privados, adequando as normas municipais 
às disposições sobre o licenciamento ambiental de cemitérios de que· tratam as 
Resoluções do Conself:lo Nacional do Meio Ambiente. CONAMA; 

V - instituição e implementação de programas de sepultamento de 
interesse de fam!lias necessitadas; 

VI - estabelecimento de parceria com cemitérios particulares para a 
cremação de corpos e ossos sepultados em cemitérios municipais. 

CAPÍTULO X 
DA DEFESA CIVIL 

Art. 121. A Defesa Civil compreende o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas, . destinadas a evitar ou minimizar os 
desastres, superar as adversidades naturais, preservar o moral da população e 
restabelecer a normalidade social. 

Art. 122. As diretrizes para a Defesa Civil são: 

I - planejamento e promoção da defesa permanente contra desastres 
naturais, tecnológicos, complexos e mistos, priorizando as situações de maior 
prevalência no Municipio e as áreas de maior risco, especialmente aquelas sujeitas a 
alagamento e deslizamento de terras; 

11 - atuação na iminência e em circunstâncias de desastres, na 
prevenção ou minimização de danos, no socorro e assistência às populações 
afetadas, e na reabilitação e recuperação dos cenários dos desastres; 

111- estabelecimento de critérios relacionados com estudos e avaliação 
dos riscos, com a finalidade de- hierarquizar e direcionar o planejamento da redução 
de desastres para as áreas de maior vulnerabilidade do Municipio; 

IV - promoção e coordenação das ações do Sistema Municipal de 
Defesá Civil, SMDC, articulando e integrando os órgãos participantes em. todos os 
niveis; 

V - im(:11ementação, organização e funcionamento dos Nú-cleos de 
Defesa Civil, NUDEC's, sob a coordenação do órgão municipal respons1ível pela 

·.defesa civil, principalmente nas áreas vulneráveis a acidentes e nas de maior 
ocorrência de desastres; 

VI- elaboração.e implementação de Plano de Contingência da Defesa 
Civil e de projétos relacionados com o assunto na sua esfera de atuação; 

VIl - priorização das ações relacionadas com a prevenção de 
desastres, mediante atividades de avaliação e de redução de riscos; 

VIII - implementação de programas de mudança cultural e de 
treinamento de voluntários, objetivando o engajamento de comunidades participativas 
e preparadas para o enfrentamento de situações adversas; 

IX - promoção de campanhas de prevenção de acidentes cc•m ampla 
divulgação no Município; 

X - fortalecimento da atuação do Conselho Municipal de Defe:>a Civil, e 
atualização da sua legislação, especialmente no que tange à sua competência na 
elaboração e implementação do Plano de Contingência da Defesa Civil e à 
representatividade social na sua composição; 

XI - implementação de medidas de planejamento e orçamento de 
interesse do Sistema Municipal de Defesa Civil. 
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CAPÍTULO XI 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 123. A segurança pública, dever do Estado e direito e 
responsabilidade de todos, é exercida objetivando a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

§ 1° O Município tem como papel, atuar em parceria com a sociedade, 
por meio de medidas de prevenção situacional e social. 

§ 2° A prevenção situacional envolve medidas direcionadas à 
modificação do ambiente urbano, com objetivo de reduzir fatores de risco à segurança 
do cidadão. 

§ 3° A prevenção social envolve medidas direcionadas à intervenção 
nas condições sociais, culturais, econômicas e educacionais, que possam estar 
relacionadas ao aumento de fenômenos ligados à sensação de insegurança e à 
criminalidade. 

Art. 124. As diretrizes para a segurança pública são: 

I - desenvolvimento de ações visando a alteração dos fatores ffsicos do 
ambiente urbano geradores de insegurança e violência, tais como a urbanização de 
áreas precárias, requalificação de espaços degradados, iluminação de logradouros e 
demais espaços públicos; 

11 - intervenção nas condições sociais, econômicas, culturais e 
educacionais das comunidades, com o objetivo de reduzir a ocorrência de elementos 
propulsores da violência e criminalidade, por meio de ações como a geração de 
trabalho e renda, educação para a paz, ampliação das oportunidades de recreação e 
lazer, mediante programas específicos orientados para as comunidades carentes; 

111 - prevenção e enfrentamento das situações de violência relacionadas 
a gênero, orientação sexual, raça/etnia e geração, mediante a criação de juntas 
comunitárias de conciliação e orientação; 

IV - implementação de ações destinadas ao envolvimento e 
participação das comunidades na discussão e solução dos problemas locais de 
segurança e criminalidade; 

V - desenvolvimento e implementação de política de segurança no 
trânsito, com abordagem interdisciplinar e interinstitucionàl; 

VI - articulação com o governo estadual para promover adequação do 
serviço de segurança pública às demandas e especificidades de cada comunidade. 

CAPÍTULO XII 
DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 

Art. 125. A utilização de energia no Município do Salvador deverá ser 
regida pelas premissas do uso sustentável e da ecoeficiência das tecnologias 
adotadas. 

Art. 126. O fornecimento de energia implica na oferta de serviço de 
qualidade na distribuição, devendo ser rea~zada de forma continua, de qualidade 
comercial, com obrigatoriedade de garantir a defesa dos consumidores nas suas 
relações com a empresa concessionária, incluindo-se aspectos de natureza técnica 
do atendimento e qualidade do produto fornecido. 

Art.127. As diretrizes para o fornecimento de energia são: 

I - garantia do pleno atendimento ao mercado consumidor de energia, 
assegurando níveis adequados de oferta e promovendo a conservação e utilização 
racional; 

11 - diversificação da matriz energética existente, estabelecendo 
medidas efetivas para a implementação do uso de fontes de energia renováveis e 
compatíveis com as condições ambientais; 

111 - promoção do desenvolvimento e utilização de novas tecnologias no 
uso de fontes alternativas e não-convencionais de energia, de forma complementar, 
inclusive energia solar, tendo como objetivo o usuário residencial; 

IV - definição de um programa de medidas que induzam o uso de 
energia solar, sobretudo para o aquecimento de água; 

V - monitoração da qualidade do serviço de energia elétrica, segundo 
os parâmetros definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. 

CAPÍTULO XIII 
DAS TELECOMUNICAÇÕES 

Art. 128. Constituem serviços de telecomunicações, a transmissão, 
emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou 
informaçõe~ de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou 
qualquer outro processo. 

§1' Integram o setor telecomunicações os serviços de: 

I -Telefonia Fixa Convencional (TFC); 
11 -Telefonia Celular Fixa (TCF); 
111 - Serviço Móvel Celular (SMC); 
IV- Rádio Comunicação Trunking (RCT); 

V- TV a Cabo; 
VI - TV no Ar, MMDS/LMDS (MOS); 
VIl - TV Via Satélite; 
VIII -Computadores Pessoais com Acesso a Internet (PCI); 
IX - Clientes de Dados em Redes Corporativas (CORP); 
X- Rádio Comunicação PAGING (RCP). 

§ 2' O território em que se implantam os serviços de telecomunicações, 
inclusive suas redes físicas, constituem-se em espaços da cidade para ,efeito de 
ordenamento do solo, de ordenamento econômico e social e de efeitos fiscais e 
tributários. 

Art. 129. As diretrizes para as telecomunicações são: 

I - estabelecimento de condicionantes técnicos, sociais e econômicos, 
com o objetivo de disciplinar a implantação de redes, estações, antenas, den1re outros 
equipamentos, referentes aos diversos sistemas de telecomunicações, mediante 
instrumentos legais e normas internacionais/ nacionais, com a participação da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, Agência Naci-onal de 
Telecomunicações, ANATEL, empresas do sistema, universidades, Governo do 
Estado, Município e outros agentes interessados; 

11 - expansão da rede de dutos em vias públicas, terrenos adj11centes e 
de rodovias estaduais e federais, de acordo com os interesses do tráfego da:s áreas a 
serem atendidas; 

111 - implementação de serviços de telecomunicações nas áreas 
urbanas, de maneira permanente, fazendo uso intensivo da capilaridade das redes 
telefônicas fixas, móveis, de dados e TV, em função da configuração das redes locais 
e do entroncamento interurbano do Sistema de Telecomunicações; 

IV - expansão das redes de acessos aos terminais dos usuários do 
setor de telecomunicações, fazendo uso intensivo do posteamento da rede de 
distribuição de energia elétrica; 

V - expansão da rede de TV a cabo aproveitando a capilaridade da 
rede ótica existente, permitindo a implementação de novos serviços de aces:so à rede 
internet com qualidade compatível com a evolução tecnológica de serviços de 
Transferência de Arquivos de Texto, de Imagem e Video, inicialmente nos Centros 
Tradicional e Camaragibe (lguatemi); 

VI - expansão e adequação da rede de telefones públicos, do1ados das 
facilidades de serviço disponiveis para os terminais residenciais e comerciais, em 
localidades com população de baixa renda; 

VIl - adequação da rede de telefones públicos às pessoas com 
deficiência; 

VIII - utilização preferencial de recursos técnicos e mão-de-obra locais. 

TITULO VIII 
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 130. São objetivos da Política Urbana do Municipio relativas ao 
ordenamento territorial: 

I - manter a qualificação das áreas urbanas já estruturadas e 
equipadas, evitando processos de deterioração prematura, de decadência ec:onômica, 
degradação do patrimônio ambiental e cultural, e perda de valor imobiliário; 

11 - promover a conservação das unidades originais de paisa!~em e os 
remanescentes dos diferentes ecossistemas do território municipal, com a viabilização 
de sua coexistência no espaço da cidade como elementos de conforto a1mbiental, 
desenvolvimento econômico e qualificação urbanística; 

111 - controlar a abertura indiscriminada de frentes de urbanização no 
território do Município, a pulverização de pequenos assentamentos, bem como da 
atividade econômica, de forma a otimizar os investimentos já realizados em infra
estrutura e reduzir as demandas de recursos adicionais em serviços e equipamentos 
públiCQs; 

IV - possibilitar condições adequadas de mobilidade urbana, integrando 
os espaços internos do Municipio, e este às redes urbanas estadual, nacional e 
internacional, por meio de sistemas de circulação e transportes compatíveis com as 
demandas existentes e as necessidades específicas dos usuários, em especial das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

V - dar continuidade às iniciativas de integração físico-func:ional, de 
criação de novos modos e melhorias nos sistemas, viário e de tra1nsportes, 
considerados de forma combinada quanto à sua gestão e operação, como Etlementos 
estratégicos de passagem da estrutura urbana para patamares avanc;ados de 
organização e funcionalidade; 

VI - promover a recuperação, a complementação urbanistica e 
funcional e a melhoria paisagística de espaços e logradouros públicos, considerados 
ambientes de convívio e socialização, meios de inserção social, de fortalecimento da 
identidade coletiva e de desenvolvimento econômico; · . 

VIl - expandir as iniciativas de melhoria do Saneamento Bbico para 
atendimento das áreas menos aparelhadas e com níveis elevados de exclusão e 
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segregação social; 

VIII - promover a melhoria das condições de habitabilidade nas áreas 
de moradia popular, compreendida esta como a habitação em sua relação com os 
espaços públicos, a infra-estrutura, os equipamentos e serviços urbanos; 

IX - articular o esforço pessoal e das comunidades organizadas em 
programações compartilhadas com o Poder Público Municipal e a iniciativa privada, 
visando a ações de recuperação, aparelhamento e promoção urbanistica das áreas 
menos estruturadas e com baixos padrões de urbanização; 

X - compatibilizar as diretrizes do ordenamento territorial de Salvador 
com os ordenamentos de Lauro de Freitas e de Simões Filho, considerando os 
interesses locais e metropolitanos relativos ao uso e ocupação do solo das áreas 
conurbadas e em processo de conurbação; 

XI - possibilitar o uso dos espaços urbanos, públicos e privados, para a 
atração de investimentos e expansão das atividades econômicas existentes. 

CAPITULOU 
DO MACROZONEAMENTO 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 131. O macrozoneamento é o instrumento que define a 
estruturação do território em face das condições do desenvolvimento sócio-econômico 
e espacial do Municipio, consideradas a capacidade de suporte do ambiente e das 
redes. de infra-estrutura para o adensamento populacional e a atividade e'conômica, 
devendo orientar a Politica Urbana, no sentido da consolidação ou reversão de 

' tendências quanto ao uso e ocupação do solo. 

§ 1 • O macrozoneamento tem por finalidades; 

i - conjugar as demandas sociais e econômicas de espaço com as 
necessidades de conservação do ambiente, de valorização da paisagem urbana, e de 
melhoria dos padrões urbanos; 

, 11 - racionalizar o uso e ocupação do território, em especial dos espaços 
dotados de melhores condições de infra-estrutura ou com previsão para alocação de 
infra-estrutura e serviços no horizonte temporal do Plano, promovendo economias de 
aglomeração; 

111 - fornecer bases para o dimensionamento e expansão das redes de 
infra-estrutura, e para a implantação de equipamentos e serviços públicos~ 

IV - estabelecer limites para o adensamento populacional e de 
ocupação do solo; 

V - orientar a aplicação dos instrumentos jurídico-urbanisticos 
estabelecidos nos artigos 82 e 183 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei 
Federal n• 10.25712001, Estatuto da Cidade, e pela Medida Provisória n• 2.22012001. 

§ 2° O território do Município fica dividido em duas macrozonas, 
delimitadas no Mapa 01 do Anexo 3 desta Lei: 

I - Macrozona de Ocupação Urbana; 
11 - Macrozona de Proteção Ambientai. 

Seção 11 
Da Macrozona de Ocupação Urbana 

Subseçllol 
Das Disposições Gerais 

Art. 132. A Macrozona de Ocupação Urbana compreende os espaços 
urbanizados do Municipio em seus diversos estágios de estruturação, qualificação e 
consolidação, destinando-se à moradia e ao exercicio de atividades econômicas e 
sociais predominantemente urbanas, e comportando niveis diferenciados de 
densidade populacional e de ocupação do solo. 

Parágrafo único. A Macrozona de Ocupação Urbana, de acordo com o 
estágio de adensamento, a disponibilidade de espaço, a oferta de infra-estrutura e 
serviços, e a capacidade de suporte do meio ambiente, subdivide-se nas seguintes 
macroáreas delimitadas no Mapa 01, do Anexo 3 desta Lei: 

I - Macroárea de Requalificação Urbana; 
11 - Macroárea de Manutenção da Qualidade Urbana; 
111 - Macroárea de Reestruturação Urbana; 
IV- Macroárea de Estruturação Urbana; 
V - Macroárea de Consolidação Urbana. 

Subseçllol/ 
Da Macroárea de Requalificaçlio Urbana 

Art. 133. A Macroárea de Requalificação Urbana compreende áreas de 
ocupação consolidada, com boas condições de acessibilidade e de infra-estrutura, 
dotadas de equipamentos e serviços urbanos, em que se concentram atividades 
diversificadas com significativa oferta de postos de trabalho, mas que vêm 
apresentando tendência à perda de população e à evasão da atividade econômica, 
com efeitos na qualidade dos espaços e na ociosidade e desvalorização do patrimônio 
imobiliário existente. 

Art. 134. O ordenamento territorial na Macroárea de Requalificação 
Urbana tem como objetivo promover o readensamento populacional, o fortalecimento 
econômico e a recuperação urbanistica dos espaços que a integram, mantendo sua 
função de centralidade no âmbito municipal e supramunicipal, revertendo o processo 
de degradação física, social e ambiental que vem atingindo vários espaços, e •Jbtendo 
o melhor aproveitamento das condições locacionais e de acessibilidade, bem c:omo da 
infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos instalados. 

Art. 135. São diretrizes para a Macroárea de Requalificação Urbana: 

· I - reorientação da atividade econômica, mediante a incorpor:ição de 
novas funções capazes de atrair usos diversificados para os espaços ociosos ou com 
baixo desempenho produtivo; 

11 - incremento às atividades vinculadas à cultura, ao turismo e no lazer, 
particularmente nos espaços beneficiados pela presença do mar; 

111 - recuperação da qualidade da moradia e incentivo ao uso 
habitacional, tanto nos espaços tradicionalmente residenciais, quanto naqt1eles de 
transição, localizados no entorno das áreas centrais; 

IV - ampliação e melhoria das condições de acessibilidade, 
prioritariamente através do sistema do uso do transporte coletivo urbano, de infra
estrutura e segurança necessárias ao fortalecimento da atividade econômica e 
sustentação dos usos existentes; 

V - requalificação dos espaços degradados ou em proC4!sso de 
degradação, em especial os espaços públicos, mediante transformações urb<inisticas 
estruturais, de forma conciliada com a proteção do patrimônio histórico e ambiental; 

VI - preservação das caracteristicas simbólicas dos espaços, cenários 
e monumentos ai localizados, de fundamental importância para a memória e a 
identidade local; 

VIl - proteção aos padrões de ocupação do solo caracteristicos dos 
sitios históricos, bem como aos mirantes, cones visuais importantes e eleri'l•entos da 
paisagem natural e construida que definem a imagem urbana de Salvador. 

Art. 136. Na Macroárea de Requalificação Urbana aplicam-se 
prioritàriamente os seguintes instrumentos de Política Urbana, entre aqueles previstos 
por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - Utilização e Edificação Compulsórios; 
11 - Consórcio Imobiliário; 
111 - Transferência do Direito de Construir; 
IV - Oatorga Onerosa do Direito de Construir; 
V - Operações Urbanas Consorciadas; 
VI - Zonas Especiais de Interesse Social; 
VIl - Direito de Preferência; 
VIII - incentivos fiscais e financeiros. 

SubseçiJolll 
Da Macroárea de Manutençllo da Qualidade Urbana 

Art. 137. A Macroárea de Manutenção da Qualidade Urbana 
compreende áreas de ocupação consolidada com boas condições de acessibilidade e 
de infra-estrutura, dotadas de equipamentos e serviços urbanos, nas quais 
predominam usos residenciais de bom padrão coexistindo com atividades C4lmerciais 
e serviços diversificados, com significativa oferta de postos de trabalho, 
especialmente nas centralidades principais que atendem a todo o Municipio. 

Art. 138. O ordenamento territorial na Macroárea de Manuttmção da 
Qualidade Urbana tem como objetivo assegurar a manutenção da vitalidade dos 
espaços urbanizados por meio de ações capazes de possibilitar a nmovação 

. urbanistica e evitar a desvalorização imobiliária, a degradação fisica e s•ocial e a 
subutilização dos investimentos públicos e privados já realizados em habitaç:ão, infra
estrutura e equipamentos urbanos. 

Art. 139. São diretrizes para a Macroárea de Manutenção" da <Jualidade 
Urbana: 

I - estímulo ao adensamento populacional, nos locais que ainda for 
viável, visando dar melhor aproveitamento · à infra-estrutura existente, de forma 
conciliada com a manutenção da qualidade ambiental urbana, desde que a viabilidade 
do adensamento seja comprovada por estudo técnico e demonstrada a capacidade 
dos serviços em rede e ·do sistema viário e de transporte coletivo em absorver o 
adensamento previsto para cada local; 

11 - manutenção da diversidade de usos, garantida a cconvivência 
equilibrada entre usos residenciais e não-residenciais; 

111 - proteção aos espaços predominantemente unirel;idenciais, 
bastante vulneráveis às transformações de uso; 

IV - fortalecimento e requalificação das centralidades Eoxistentes, 
assegurando a sua vitalidade enquanto espaços de provisão de serviços.e oferta de 
oportunidades de trabalho e de renda no âmbito municipal; 

V - reestruturação dos bairros populares densamente ocupados e 
consolidados com padrões inadequados de moradia, mediante a instituição de Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS;. 

VI - ampliação e requalificação dos espaços públicos, em especial dos 
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equipamentos de recreação e lazer localizados em áreas densamente ocupadas ou 
deficitárias deste tipo de equipamento. 

Art. 140. Na Macroárea de Manutenção da Qualidade Urbana aplicam
se prioritariamente os seguintes instrumentos de Politica Urbana, entre aqueles 
previstos por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; 
11 - Consórcio Imobiliário; 
111 -Transferência do Direito de Construir; 
IV - Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
V - Operações Urbanas Consorciadas; 
VI - Zonas Especiais de Interesse Social; 
VIl - Direito de Preferência. 

Subseção/V 
Da Macroárea de Reestruturação Urbana 

Art. 141. A Macroárea de Reestruturação Urbana compreende áreas de 
ocupação consolidada, com condições insatisfatórias de acessibilidade, de infra
estrutura e também quanto à provisão de equipamentos e serviços urbanos, em que o 
processo espontâneo de adensamento construtivo nos espaços majoritariamente 
ocupados por população de baixa e média renda tem produzido impactos 
significativos na qualidade da moradia, do meio ambiente, e na funcionalidade urbana. 

Art. 142. O ordenamento territorial na Macroárea de Reestruturação 
Urbana tem como objetivo promover a elevação dos padrões de qualidade urbanística 
e ambiental dos espaços densamente urbanizados destinados à moradia e atividade 
econômica. 

Art. 143. São diretrizes para a Macroárea de Reestruturação Urbana: 

I - controle do processo espontâneo de adensamento construtivo, por 
meio de planos e projetos desenvolvidos com ampla participação das comunidades 
envolvi<;tas, privilegiando a melhoria das condições de moradia, a preservação das 
relações de vizinhança e a adoção de política de ordenamento conseqüente com os 
padrões de uso e ocupação do solo, que respeitem as especificidades culturais locais; 

11 - estabelecimento de incentivos para a reurbanização e substituição 
de usos, possibilitando padrões de ocupação do solo de melhor qualidade urbanística, 
sem prejuízo dos níveis de densidade populacional, bem como a criação de espaços 
públicos de cultura e lazer; 

111 - ampliação e requalificação dos espaços e equipamentos púb6cos 
existentes, por meio de intervenções urbanísticas que propiciem a sua adequação às 
demandas e especificidades da população usuária; 

IV - fortalecimento das centralidades já estruturadas, potencializando o 
seu papel enquanto espaço aglutinador de oportunidades de trabalho e de renda; 

V - solução dos problemas de acessibilidade, tanto no nível macro, 
mediantEt a implantação, ampliação ou adequação funcional do sistema viário 
estrutural, quanto no nível micro, por meio da conexão dos espaços internos da 
macroárea com os grandes corredores viários e de transporte existentes e projetados; 

VI - provisão de equipamentos e serviços públicos em níveis 
adequados ao atendimento das demandas da população residente. 

Art. 144. Na Macroárea de Reestruturação Urbana aplicam-se, 
prioritariamente, os seguintes instrumentos de Política Urbana, entre aqueles 
previstos por esta lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - utilizaçã·o compulsória; 
11 - consórcio imobiliário; 
111 - Transferência do Direito de Construir; 
IV - Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
V - Operações Urbanas Consorciadas; 
VI - Zonas Especiais de Interesse Social; 
VIl - Direito de Preferência, para aquisição de terrenos para 

implantação de equipamentos urbanos e criação de espaços de lazer. 

Subseção V 
Da Macroárea de Estruturaçilo Urbana 

Art. 145. A Macroárea de Estruturação Urbana, ocupada 
majoritariamente por população de baixa renda, caracteriza-se pala alta concentração 
de assentamentos precários em estágios variados de consolidação, grandes 
conjuntos habitacionais implantados a partir de investimentos públicos, concentrações 
de usos industriais e de serviços correlatos em franca obsolescência, e ainda a 
significativa presença de terrenos vazios, constituindo uma urbanização fragmentada 
e incompleta em que predominam condições insatisfatórias de acessibilidade, de 
infra-estrutura, e provisão deficitária de equipamentos e serviços urbanos. 

Art. 146. O ordenamento territorial na Macroárea de Estruturação 
Urbana tem como objetivo estruturar a área para o adensamento populacional e a 
oferta de postos de trabalho e oportunidades de renda, promovendo a expansão 
urbana nos espaços não urbanizados, de modo a evitar que se implantem e 
consolidem padrões de uso e ocupação do solo de baixa (lualidade, simultaneamente 
à melhorià dos padrões existentes. 

Art. 147. São diretrizes para a Macroárea de Estruturação Urbana: 

I - preenchimento dos espaços vaziqs com padrões de ocupação de 

média e alta densidade, de forma compatível com a infra-estrutura implantada ou 
prevista, especialmente quando localizadas na proximidade de assentam1mtos já 
consolidados ou na área de influência direta das estações dos corred•lres de 
transporte de alta capacidade; 

11 - garantia da qualificação urbanística por meio da criação de novas 
centralidades e consolidação das existentes, ampliação dos espaços públicos, e da 
implantação de equipamentos e serviços urbanos; 

111 - implementação de programas voltados à regularização urbanística 
e fundiária dos assentamentos habitacionais precários, especialmente nas áreas 
enquadradas ou passíveis de enquadramento como ZEIS, dotando-as dle infra
estrutura e estimulando a construção de Habitação de Interesse Social, HIS; 

IV - incentivo à iniciativa privada para implantação de empreendlimentos 
de urbanização integrada, com adequada provisão de equipamentos s•lciais e 
espaços públicos; 

V - contenção da expansão dos assentamentos precários de pc•pulação 
de baixa renda localizados em áreas consideradas de risco para a segurança e saúde 
da população, em razão da instabilidade do solo ou de outros condicionantes 
ambientais; 

VI - complementação da rede viária estrutural, com a implantação de 
novas vias projetadas, ampliação e adequação funcional das vias existentes, bem 
como conexão da rede estrutural com as vias de acesso local, de modo a propiciar 
condições adequadas de acessibilidade e fluidez para o deslocamento de VE>ículos e 
pedestres; 

VIl - preservação das encostas íngremes e fundos de vale nãó 
ocupados, integrando-os ao Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, 
visando a garantir a drenagem natural das áreas e ampliar a oferta de espaços 
abertos. 

Art. 148. Na Macroárea de Estruturação Urbana aplicam-se, 
prioritariamente, os seguintes instrumentos de Polftica Urbana, entre aqueles 
previstos por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - parcelamento, edificação e utilização compulsória; 
11 - consórcio imobiliário; 
111 - Transferência do Direito de Construir; 
IV - Zonas Especiais de Interesse Social; 
V - Operações Urbanas Consorciadas; 
VI - Direito de Preferência, para aquisição de terrenos para implantação 

de ZEIS 111, equipamentos urbanos e criação de espaços de lazer; 
VIl - incentivos fiscais e financeiros. 

Subseçilo VI 
Da Macroárea de Consolidação Urbana 

Art. 149. A Macroárea de Consolidação Urbana caracteriza-:se pelas 
restrições ao adensamento intensivo, em razão de condicionantes geotéc11icas ou 
institucionais para a ocupação do solo, e também pela predominância de 
assentamentos de população de baixa e média renda em vários est~1gios de 
consolidação, a maioria originada a partir de loteamentos populares e conjuntos 
habitacionais, conformando uma urbanização incompleta em que ainda se observam 
vazios intersticiais e predominam condições insatisfatórias de acessibilidade, de infra
estrutura, e déficit de equipamentos e serviços urbanos. 

Art. 150. O ordenamento territorial na Macroárea de Cons.olidação 
Urbana tem como objetivo promover a expansão urbana de forma compatível com as 
características ambientais dos sítios e com as restrições institucionais de oc:upação, 
de modo a salvaguardar a segurança da população e assegurar a conservélção dos 
espaços ecologicamente significativos. 

Art. 151. São diretrizes para a Macroárea de Consolidação Urbana: 

I - preenchimento dos vazios intersticiais remanescentes com padrões 
de uso residencial de baixo-média densidade populacional, de modo a compatibilizar 
as demandas habitacionais com as restrições ambientais para ocupação inte·nsiva do 
espaço; 

11 - requalificação dos espaços de moradia e controle sobre o 
adensamento das áreas já consolidadas, ou em processo de consolidação, do modo a 
estabilizar a ocupação do solo e a densidade populacional em níveis de demanda 
compatíveis com a infra-estrutura e a capacidade de suporte do meio ambiente; 

· 111 - complementação das redes de infra-estrutura e serviços urbanos e 
ampliação e qualificação dos espaços públicos, de modo a atender aos níveis de 
demanda existentes e previstos; 

IV - implementação de programas destinados à regularização fundiária 
e urbanística dos assentamentos habitacionais enquadrados ou passíveis de 
enquadramento como ZEIS, dotando-os de infra-estrutura completa e estimulando a 
construção de Habitação de Interesse Social, HIS; 

V - conciliação dos interesses de Salvador com os dos Muni•:ípios de 
Lauro de Freitas e de Simões Filho quanto ao desenvolvimento das áreas conurbadas 
situadas no eixo Paralela-Estrada dp Coco, ao longo da rodovia BA-526 (CIA -
Aeroporto) e nas imediações da região dos Subúrbios Ferroviários; 

VI - permissão de empreendimentos e· atividades de apoio rcdoviário, 
bem como·destinados às atividades de logística e distribuição de cargas, nos terrenos 
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com acesso direto pela rodovia BA-526 (CIA - Aeroporto), não inseridos na poligonal 
da APA Joanes ~ !pitanga. 

Art. 152. Na Macroárea de Consolidação Urbana aplicam-se, 
prioritariamente, os seguintes instrumentos de Politica Urbana, entre aqueles 
previstos por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; 
11 - Consórcio Imobiliário; 
111 - Transferência do Direito de Construir; 
IV - Operações Urbanas Consorciadas; 
V - Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 
VI - Direito de Preferência, para aquisição de terrenos para implantação 

de ZEIS 111, equipamentos urbanos e criação de espaços de lazer. 

Seçiolll 
Da Macrozona de Proteção Ambiental 

Subseçllol 
Dl!s Disposições Gerais 

Art. 153. A Macrozona de Proteção Ambiental é constitulda, 
predominantemente, por Unidades de Conservação e por áreas com grande restrição 
de ocupação, destinando-se à proteção de mananciais, à preservação e recuperação 
ambiental, bem como ao desenvolvimento econômico sustentável de forma 
.compativel com os atributos da macrozona. 

Parágrafo único. A Macrozona de Proteção Ambiental subdivide-se nas 
· seguintes macroáreas delimitadas no Mapa 01 do Anexo 3 desta Lei: 

I - Macroárea de Conservação Ambiental; 
11 - Macroárea de Proteção e Recuperação Ambiental. 

Subseçllo/1 
Da Macroáraa de Conservaçllo Ambiental 

Art. 154. A Macroárea de Conservação Ambiental compreende áreas: 

1 - de alta qualida~e ambiental, preservadas do processo intensivo de 
urba·nização, que representam os ecossistemas originais do meio ambiente natural, 
ainda encontrados em pequenas porções do território de Salvador, e que têm por 
função primordial a conservação da biodiversidade; 

11 - não ocupadas ou com baixlssimas densidades de ocupação do 
solo, dotadas de atributos naturais, estéticos e culturais EU~pecialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar da população do Município, que têm por 
função a produção de água; a conservação da biodiversidade e a mitigação dos 
efeitos da urbanização intensiva do território sobre o meio ambiente local, admitindo, 
porém, certo grau de ocupação humana e o uso sustentável dos recursos naturais. 

Art. 155. O ordenamento territorial na Macroárea de Conservação 
Ambiental tem como objetivo a conservação da natureza, compatibilizada, quando 
possível, com o uso sustentável dos recursos ambientais. 

Art. 156. Integram a Macroárea de Conservação Ambiental: 

1 - as Areas de Proteção Ambiental, APA, instituídas no território de 
Salvador pelo Governo do Estado da Bahia; 

11 - áreas, indicadas nesta Lei, passíveis de constituírem Unidades de 
Conservação de uso sustentável ou de proteção integral de acordo com seus 
atributos, atendendo aos critérios de classificação e enquadramento do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, SNUC; 

111 - as áreas correspondentes aos Parques Urbanos, conforme 
definição do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM. 

§ 1° As áreas integrantes da Macroárea de Conservação Ambiental, 
mesmo antes do seu enquadramento definitivo numa das categorias de Unidades de 
Conservação, integram o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, 
criado por esta Lei. 

§ 2° O enquadramento das áreas deverá realizar-se mediante estudos 
ambientais especificas, em conformidade com as diretrizes, normas e procedimentos 
estabelecidos pela legislação ambiental vigente. 

Art. 157. São diretrizes para as áreas integrantes da Macroárea de 
Conservação Ambiental existentes no território do Município e já institucionalizadas 
conforme legislação que lhes for própria: 

1 - compatibilização da legislação municipal com as diretrizes do 
zoneamento ambiental das APA, especialmente nos subespaços em que o 
zoneamento remete ao Município a definição de critérios e restrições de uso e 
ocupação do solo; 

11 - promoção de gestões junto ao Governo do Estado para conclusão 
do zoneamento ambiental e do plano de manejo das APA da Baia de Todos os 
Santos e de Pirajá/São Bartolomeu. 

Art. 158. São diretrizes para as áreas integrantes da Macroárea de 
Conservação Ambiental ainda não institucionalizadas por lei especifica como 
Unidades de Conservação: 

I - conservação da cobertura vegetal, dos cursos d'água, da morfologia 
e das caracteristicas do solo, bem como proteção às espécies da faun~1 e flora 
representativas da biodiversidade do ambiente; 

11 - elaboração de estudos técnicos e audiências públicas, no:s termos 
requeridos pela legislação ambiental vigente, para enquadramento e 
institucionalização das áreas numa das categorias previstas no Sistema Nac:ional de 
Unidades de Conservação, SNUC, de modo a atender às necessidades especificas 
de conservação de acordo com seus atributos ambientais e caracterlsticas de 
propriedade e utilização; 

111- proibição do licenciamento de usos, bem como de autorização para 
exploração, modificação e supressão de recursos naturais, até que se cont:luam os 
estudos para a constituição da Unidade de Conservação ... 

Parágrafo único. Nos casos especificas previstos em lei, será permitido 
o licenciamento de empreendimentos mediante a elaboração de Estudo de Impacto · 
Ambiental, ElA/RIMA, desde que o estudo realizado indique a compatibiliidade do 
empreendimento com o uso sustentável do ambiente. 

Art. 159. Na Macroárea de Conservação Ambiental aplicam-se, 
prioritariamente, os seguintes instrumentos de Politica Urbana, entre aqueles 
previstos por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - zoneamento aml;liental; 
11 -direito de preferência; 
111 - incentivos fiscais e financeiros para a conservação das unidades. 

Subseçllo 11/ 
Da Macroárea de Proteçllo e Recuperaçllo Ambiental 

Art. 160. A Macroárea de Proteção e Recuperação Ambiental 
compreende áreas: 

I - de valor ambiental significativo em que a ocupação urbana ocorreu 
de forma ambientalmente inadequada, ou nas quais se quer promover a ocupação de 
forma sustentada; 

11 - adjacentes a Unidades de Conservação integral ou de uso 
sustentável cuja ocupação desordenada pode comprometer a qualidade ambiental 
das unidades vizinhas; 

111 - que oferecem risco para a ocupação humana, em razão das 
caracteristicas geomorfológicas ou geotécnicas do solo. 

Art. 161. O ordenamento territorial na Macroárea de Proteção e 
Recuperação Ambiental tem como objetivo qualificar os assentamentos exis.tentes de 
modo. a minimizar os impactos negativos decorrentes da ocupação indevida do 
território, e prevenir ocupações que venham a comprometer o equilibrio ambiental ou 
resultar em situações de risco para as populações humanas. 

Art. 162. São diretrizes para a Macroárea de Proteção e Rec:uperação 
Ambiental: 

I - nos casos de áreas já ocupadas, localizadas no entorno de 
Unida.des de Conservação: 

a) manutenção da densidade populacional e de ocupação do solo em 
niveis compativeis com a sustentabilidade do ambiente, e restrição a usos que 
possam comprometer a qualidade ambiental da área ou de espaços vi:zinhos de 
relevante valor ecológico; 

b) elevação dos padrões de qualidade dos assentamentos pr•9cários ou 
implantados indevidamente nas imediações de áreas de relevante valor ambiental; 

11 - nos casos de áreas ambientalmente degradadas, re•~uperação 
ambiental, com a promoção de usos que possam ser compatibilizados com a 
sustentabilidade ambiental da área; 

111 - nos casos de áreas de interesse ambiental passiveis de ocupação: 

a) estabelecimento de densidades populacionais e de ocupação do 
solo compatíveis com o uso sustentável da ár!!a; 

b) compatibilização dos planos de parcelamento do solo e dos projetos 
de urbanização com a conservação das áreas de preservação permanente, em 
especial das faixas de proteção à rede hidrica; 

c) restrição a usos que possam comprometer o meio ambiente pela 
descarga de afluentes liquides ou gasosos ou disposição de residuos sólidos sem 
tratamento adequado. 

Art. 163. Aplicam-se à Macroárea de Proteção e Recuperação 
Ambiental, prioritariamente, os seguintes instrumentos de Politica Urb,;ma, entre 
aqueles previstos por esta Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

I - zoneamento ambiental; 
11 - Transferência do Direito de Construir; 
111 - Direito de Preferência; 
IV - Zonas Especiais de Interesse Social; 
V - incentivos fiscais e financeiros para a conservação das unidades; 
VI - Outorga Onerosa do Direito de Construir. 
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CAPiTULO UI 
DO ZONEAMENTO 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 164. A organização do uso e da ocupação do solo no Municipio do 
Salvador será efetuada mediante o instrumento do zoneamento, atendendo aos 
seguintes objetivos: 

1 - designar áreas para a imposição, pela legislação de uso e ocupação 
do solo, de normas, critérios e parâmetros para o uso e ocupação do solo, que 
assegurem a implementação das diretrizes da organização territorial fixadas no 
macrozoneamento, guardadas as suas especificidades; 

11 - assegurar a predominância do uso residencial e a miscigenação dos 
usos compatíveis, nas áreas residenciais, com vistas a reduzir os deslocam~ntos, . 
racionalizando os custos de produção da cidade e salvaguardando a qualidade 
ambiental urbana para o exercício do uso predominante; 

111 - assegurar a manutenção das densidades de ocupação e das 
tipologias habitacionais, bem como minimizar a miscigenação de usos, em áreas 
especificas; 

IV - assegurar a atualização constante das normas de ordenamento do 
uso e ocupação do solo, incorporando as diretrizes e parâmetros resultantes de 
planos urbanísticos aprovados para áreas especificas; 

V - reconhecer a cidade informal e promover a inclusão sócio-espacial 
da sua população; 

VI - consolidar a policentralidade e multifuncionalidade urbana, 
estimular e privilegiar a descentralização e a localização de atividades econômicas em 
áreas especializadas, favorecendo as economias de aglomeração na implantação de 
usos não-residenciais; 

Vil - conciliar a fluidez requerida pelos corredores viários de 
transportes, com a oferta de vantagens locacionais para o exercício de atividades 
econômicas nos terrenos lindeiros aos referidos corredores; 

VIII - oferecer vantagens locacionais nas áreas que apresentem 
condições para o adensamento, associadas, ou não, a potencialidades para o 
desenvolvimento de atividades econômicas; 

Das Zonas Predominantemente Residenciais 

Art. 166. As Zonas Predominantemente Residenciais, ZPR, são 
destinadas preferencialmente aos usos uni e multiresidenciais, admitindo-s<a outros 
usos desde que compativeis com os usos residenciais, de acordo com os critérios e 
restrições estabelecidos pela legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo. 

Parágrafo único. São diretrizes para as Zonas Predominan,temente 
Residenciais, ZPR: 

I - garantia da qualidade da moradia mediante a imposição de critérios, 
índices e parâmetros de uso e ocupação do solo que minimizem os conflitos entre 
usos, contemplando as necessidades básicas, nos âmbitos sociais, come1·ciais de 
serviços e religiosas da população; 

11 - incentivo à participação das comunidades locais na fiscalil:ação do 
uso e ocupação do solo, exercidas pelo Poder Público; 

111 - realização de Estudos de Impactos de Vizinhança, EIV, para 
empreendimentos geradores de relevante impacto urbanistico-ambiental; 

IV - realização de estudos com propostas de solução para os impactos 
na mobilidade como pré-requisito para aprovação de empreendimentos geradores de 
tráfego. 

Subseção// 
Das Zonas Exclusivamente Uniresidenciais 

Art. 167. As Zonas Exclusivamente Uniresidenciais, ZEU, são 
destinadas ao uso uniresidencial, conforme Termo de Acordo e Compromiss.o (TAC), 
preexistente. 

§ 1° O enquadramento de novas áreas na categoria de Zonas 
Exclusivamente Uniresidenciais, ZEU, dependerá da aprovação do C:onselho 
Municipal de Salvador e atenderá aos seguintes critérios: 

I - definição de uma poligonal com área máxima de dois hectares, 
contendo, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos lotes ou terrenos já edificudos; 

11 - predominância do uso uniresidencial, em pelo menos 70% (setenta 
por cento) das edificações existentes; 

111 - sistema viário constituído exclusivamente por vias locais. 

IX - assegurar a conservação e uso sustentável das áreas integrantes ZEU: 
do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM; 

§ 2° São diretrizes para as Zonas Exclusivamente Uniresidenciais, 

X - assegurar a destinação de áreas para o exercício de atividades 
incômodas ou perigosas necessárias à economia urbana; 

XI - assegurar a destinação de áreas reservadas a grandes 
equipamentos de natureza institucional. 

dividido em: 

subcategorias: 

subcategorias: 

Art. 165. Para efeito do zoneamento, fica o território do Município 

I - Zonas de Usos Residenciais, compreendendo as subcategorias: 

a) Zonas Predominantemente Residenciais, ZPR; 
b) Zonas Exclusivamente Uniresidenciais, ZEU; 
c) Zonas Especiais, as quais subdividem-se em: 
1 - Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 
2 - Zonas Sob Regime Urbanístico Especial, ZRE. 

11 Zonas de Usos Não-Residenciais, compreendendo as 

a) Centros Municipais, CM; 
b) Subcentros Municipais, SM; 
c} Zonas Industriais, ZIN; 
d) Zonas de Exploração Mineral, ZEM; 
e) Zonas de Uso Especial, ZUE; 

111 - Corredores de Usos Diversificados, compreendendo as 

a) Corredor Supramunicipal, CDS; 
b) Corredores Municipais, COM; 
c) Corredores Regionais, COR; 
d) Corredores Especiais de Orla Marítima, CDO; 
e) Corredor Especial de !pitanga, CDI; 
f) Corredores Locais, CDL. 

IV- Zona de Proteção Ambiental, ZPAM. 

Parágrafo único. As zonas e corredores que integram o Zoneamento do 
Município estão relacionadas no Quadro 01 do Anexo 2, e delimitadas no Mapa 02, do 
Anexo 3 desta Lei. 

Seção 11 
Das Zonas de Usos Residenciais 

Subseção I 

• definição de normas especificas de adaptação dos usos 
desconformes existentes na zona, de modo a conduzi-los à situação de conformidade 
com os critérios e restrições zonais; 

11 - incentivo à participação das comunidades locais nas decisiles sobre 
o ordenamento urbano e na fiscalização do cumprimento das normas em parceria 
com o Poder Público. 

Subseção/li 
Das Zonas Especiais 

Art. 168. Zonas Especiais são aquelas que requerem a de1inição de 
critérios e restrições especificas para o ordenamento e controle do uso e ocupação do 
solo em razão de sua configuração sócio-espacial e urbanística. 

§ 1° As Zonas Especiais compreendem as seguintes subcateg1orias: 

I - Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 
11 - Zonas Sob Regime Urbanistico Especial, ZRE. 

§ 2° Nas Zonas Especiais deve ser incentivada a participação das 
comunidades nas decisões relativas ao ordenamento urbano e na fiscalização do 
cumprimento das normas estabelecidas em parceria com o Poder Público. 

Art. 169. As Zonas Especiais de Interesse Social, 2:EIS, são 
dest~nada~ à regularização urbanística e fundiária e à produção, manutenção ou 
qualrficaçao. da Habitação de Interesse Social, HIS, atendendo às diretrizes 
estabelecidas no Capitulo 111, do Titulo VI desta Lei. 

Art. 170. As Zonas Sob Regime Urbanístico Especial, ZRE, são 
aquelas em que há interesse público na manutenção de padrões urbanísticos 
estabelecidos com base em planos ou projetos especificas, e cujos parâmetros de 
uso e ocupação do solo são diferenciados em relação ao ordenamento geral da 
cidade. · 

§ 1o As_ Zonas Sob Regime Urbanístico Especial, ZRE, relacionadas no 
.Quadro 01 do Anexo 2 e delimitadas no Mapa 02 do Anexo 3 desta Lei, siio negidas 
pelas disposições dos Termos de Acordo e Compromisso, TAC's, dos mspectivos 
loteamentos a que correspondem. 

§ 2o O enquadramento de novas áreas na categoria de :zona Sob 
Regime Urbanistico Especial, ZRE, dependerá da aprovação do Conselho Municipal 
de Salvador. 

Seção 111 
Das Zonas de Usos Não-Residenciais 
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--------------------~-----------------------------------------------------------------------------------
Subseção/ 

Dos Centros Municipais 

Art. 171. Os Centros Municipais são zonas multifuncionais para as 
quais convergem e articulam-se os principais fluxos estruturadores do ambiente 
urbano, classificando-se em: 

I - Centro Municipal Tradicional, CMT; 
11 - Centro Municipal Camaragibe, CMC; 
111 - Centro Municipal Retiro-Acesso Norte, CMR. 

§ 1' O Centro Municipal Tradicional, CMT, que inclui o Centro Histórico 
de Salvador, corresponde ao espaço simbólico e material das principais relações de 
centralidade do Município, beneficiado pela localização ou proximidade de grandes 
terminais de transporte de passageiros e de cargas, vinculando-se às atividades 
governamentais, manifestações culturais e cívicas, ao comércio e serviços 
diversificados, a atividades empresariais e financeiras, a serviços relacionados à 
atividade mercantil e atividades de lazer e turismo. 

§ 2' O Cen~o Municipal Camaragibe, CMC, corresponde ao principal 
centro de negócios do Município, beneficiado pela localização na convergência dos 
grandes corredores do sistema viário estrutural e pela presença do principal terminal 
interurbano de transporte rodoviário de passageiros, vinculando-se às atividades de 
comércio varejista e serviços financeiros, pessoais e de apoio empresarial. 

§ 3' Centro Municipal Retiro-Acesso Norte, CMR, estrutura-se na 
convergência de grandes corredores e terminais de transporte de passageiros e de 
cargas, beneficiando-se pela presença de estações de integração do transporte de 
passageiros, vinculando-se a atividades comerciais varejistas e àtacadistas, bem 
como serviços de apoio à atividade industrial, atividades de ofício e correlatos. 

Art. 172. São diretrizes para o Centro Municipal Tradicional, CMT: 

I - fortalecimento como espaço de centralidade municipal, tanto do 
ponto de vista simbólico, quanto cultural, político e econômico, mediante o resgate e 
incorporação de novas funções capazes de integrá-lo plenamente à vida urbana e ao 
desenvolvimento do Município; 

11 - reversão da tendência de decréscimo populacional, mediante: 

a) estabelecimento de prioridade para usos residenciais e atividades 
complementares nas intervenções em áreas degradadas do Centro Histórico; 

b) estímulo à implantação de novos empreendimentos multiresidenciais 
e de uso misto nas áreas adjacentes ao Centro Tra(licional, ampliando a oferta de 
unidades habitacionais e, conseqüentemente, o fluxo de pessoas nos períodos com 
baixa atividade comercial, desde que esses novos empreendimentos sejam 
vinculados, obrigatoriamente, à execução de intervenções que garantam o aumento 
da capacidade do sistema viário e de transporte público, de forma a atender às novas 
demandas; 

111 - elaboração de Plano Urbanístico para o CMT, contemplando entre 
outras medidas: 

a) recuperação de áreas degradadas e/ou ociosas, requalificando-as 
para novos usos voltados a atividades culturais, comerciais e de serviços, com 
destaque para aquelas voltadas ao lazer e turismo, e também para a moradia; 

b) promoção de novas articulações entre a Cidade Alta e a Cidade 
Baixa, privilegiando o modo de deslocamento a pé, de forma integrada .aos corredores 
e terminais de transporte de passageiros; 

c) implantação de terminais turísticos na Cidade Baixa, articulados 
diretamente com os equipamentos ascensores do sistema de transportes, 
aproveitando as condições de circulação na parte baixa do Centro Histórico e 
preservando a parte alta do tráfego intenso de veículos, em especial os de grande 
porte; 

d) requalificação urbanística dos logradouros e demais espaços 
públicos, garantindo acessibilidade e conforto ao pedestre e pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, principalmente nas vias e áreas de maior permanência,. 
mediante a criação de calçadões e passeios sombreados, melhoria do mobiliário 
urbano, da iluminação pública e das condições de segurança pública; 

e) reurbanização e criação de espaços de convivência na Orla da Baía 
de Todos os Santos; 

f) criação de áreas para o estacionamento de veículos e para 
operações de carga e descarga de mercadorias; 

11 - elaboração de Plano Urbanístico para requalificação, desse Centro, 
obedecendo aos seguintes princípios: · 

a) melhoria do padrão de desenho e do conforto urbano, fortalecendo 
as funções existentes, e promovendo a integração dos espaços; 

b) adequação dos espaços ao longo dos corredores que o integram 
para a circulação de veículos e pedestres, dotando-os de estacionamentos, de 
bicicletas, motocicletas, .veículos particulares de passageiros e de aluguel, veíc:ulos de 
cargas e de outros serviços, observando sempre a prioridade ao pedestre e ao 
transporte coletivo, áreas verdes, equipamentos e mobiliário urbano; 

c) melhoria das condições de acessibilidade e circulação, favo1·ecendo 
o deslocamento de pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade rElduzida, 
mediante a implantação de vias exclusivas e de meios adequados para a transposição 
de vias de grande fluxo de tráfego de veículos; 

d) ampliação e adequação dos espaços públicos, favor~cendo a 
sociabilidade urbana; 

111 - priorização dos meios de transporte coletivo para atendimento às 
grandes demandas existentes; 

IV - controle e ordenamento do comércio informal nos logradouros 
públicos, priorizando o bem estar e conforto para a circulação dos pedestres e a 
eliminação tle conflitos com os fluxos viários. 

Art. 174. São diretrizes para o Centro Municipal Retiro- Acess-o Norte, 
CMR: 

I - estruturação da nova centralidade como espaço multifuncional, 
mediante a requalificação urbanística e a oferta de condições locacionais favoráveis a 
atividade econômica e também ao uso residencial; 

11 - elaboração de Plano Urbanístico que contemple os espaço:> vazios 
existentes, considerando a implantação dos corredores de transporte de passageiros 
de alta capacidade e a localização das estações Acesso Norte e Retiro, que deverão 
atrair um grande número de pessoas para a área; 

111 - incentivo à modificação dos padrões de uso e ocupação do solo no 
local, ampliando o potencial construtivo dos terrenos, de modo a adequar o uso do 
espaço às facilidades de infra-estrutura criadas pela implantação dos corredores de 
transporte; 

IV - melhoria das condições de acessibilidade, de circulação e 
estacionamento de veículos, qualificando os espaços para o usuário em geral, para os 
pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em especial. 

Subseção// 
Dos Subcentros Municipais 

Art. 175. Os Subcentros Municipais, correspondentes aos centros 
secundários, são zonas estruturadas em torno de corredores de transporte de média e 
baixa capacidade, desempenhando a função de apoio ao uso reside,ncial e 
vinculando-se predominantemente a atividade!! comerciais varejistas e de prestação 
de serviços diversificados. 

Parágrafo único. Classificam-se como Subcentro Municipais: 

1- Subcentro Municipal Calçada, SM-1; 
11 - Subcentro Municipal Liberdade, SM-2; 
111 - Subcentro Municipal Barra, SM-3; 
IV- Subcentro Municipal Pituba, SM-4; 
V - Subcentro Municipal Pau da Lima, SM-5; 
VI - Subcentro Municipal Periperi, SM-6; 
VIl- Subcentro Municipal Paripe, SM-7; 
VIII - Subcentro Municipal Cajazeiras, SM-8; 
IX- Subcentro Municipal São Cristóvão, SM-9; 
X - Subcentro Municipal ltapuã, SM-1 O; 
XI - Subcentro Municipal Estrada Velha do Aeroporto, SM-11; 
XII- Subcentro Municipal Jaguaribe, SM -12. 

Art. 176. São diretrizes para os Subcentros Municipais, SM: 

I - elaboração de planos e projetos específicos para os Subcentros, 
com a participação da comunidade local, objetivando a estruturação/consolidação das 
centralidades, tomando obrigatória a existência de equipamentos de segurança 
pública, atendimentos à saúde e unidades educacionais até o 2• grau; 

11 - incentivo à multiplicidade de usos, respeitadas as especificidades 

Salvador; 
IV - garantia da infra-estrutura necessária à modernização do Porto de locais, favorecendo a consolidação das atividades de comércio e serviços ex11stentes, 

estimulando usos mistos e atividades culturais e de lazer; 

V - ordenamento e controle do comércio informal nos logradouros 111 -controle da expansão das nucleações de comércio e serviçlls sobre 
públicos. 

Art. 173. São diretrizes para o Centro Municipal Camaragibe, CMC: 

I - manutenção da vitalidade econômica e da qualidade urbanística dos 
espaços que o integram, assegurando condições de infra-estrutura e locacionais 
adequadas para o desempenho das funções de centralidade, e preservando o valor 
do patrimônio imobiliário existente; 

os espaços de uso predominantemente residencial; 

IV - adequação das condições de acessibilidade, com vistas a garantir 
o conforto ao usuário, mediante ampliação das calçadas, previsão de áreas para 
estacionamento de veículos, localização das paradas do transporte coletivo, bem 
como controle das operações de carga e descarga de mercadorias; 

V - criação, ampliação e tratamento urbanístico adequado dos ·espaços 
públicos, qualificando-os para atividades socioculturais e de lazer; 
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VI - organização do comércio informal, priorizando o bem estar e 
conforto para a circulação dos pedestres e a eliminação de conflitos com os fluxos 
viários; 

VIl - conciliação dos usos de lazer e turismo com os usos residenciais, 
em especial nos subcentros localizados na orla marítima; 

VIII - fortalecimento dos Subcentros Periperi, Paripe, Cajazeiras e Pau 
da Lima mediante a instalação de usos institucionais voltados para a prestação de 
serviços públicos e de atendimento ao cidadão; 

IX - criação de novas condições de acessibilidade e circulação de 
pessoas, veículos e mercadorias no Subcentro da Calçada, potencializando as 
atividades vinculadas à economia do mar; 

X - incentivo à renovação tipológica das edificações no Subcentro 
Liberdade, promovendo a melhoria da qualidade da ocupação do solo e a ampliação 
dos espaços abertos. 

Subseção 111 
Das Zonas Industriais 

Art. 177. As Zonas Industriais, ZIN, são destinadas prioritariamente ao 
uso industrial, sendo admitidos usos comerciais e de serviços correlatos, 
especialmente aqueles de apoio à atividade predominante. 

Parágrafo único. Classificam-se como Zonas Industriais, ZIN: 

I - Zona Industrial ZIN-1, na BR-324, destinada à localização de usos 
industriais diversificados, de armazenamento e comércio atacadista, aproveitando a 
infra-estrutura rodoviária existente e a localização estratégica às margens do corredor 
de circulação de transporte de massa de alta capacidade nas modalidades rodoviária 
e metroviária; 

11 - Zona Industrial ZIN-2, em Aratu e na Ponta da Sapoca, destinada à 
localização de usos industriais e de armazenamento que necessitam do apoio de 
infra-estrutura hidroportuária, beneficiando-se pelo acesso direto ao mar. 

Art. 178. São diretrizes para as Zonas Industriais, ZIN: 

I - para a Zona Industrial ZIN-1: 

a) consolidação do Distrito Industrial Urbano nas margens da BR-324, 
mediante revisão do plano de zoneamento e criação de organismo específico para a 
gestão distrital; 

b) elaboração de plano urbanístico para a ZIN-1, contemplando o 
melhor aproveitamento dos espaços, a revisão do sistema viário e a indicação de 
medidas mitigadoras dos impactos dos usos da zona sobre as áreas residenciais 
localizadas no entorno; 

11 - para a Zona Industrial ZIN-2: 

a) aproveitamento pleno das condições locacionais da zona para a 
implantação de atividades industriais vinculadas ao transporte marítimo; 

b) conciliação do uso e ocupação do solo nà zona com as diretrizes de 
conservação ambiental estabelecidas nesta Lei para os conjuntos de vegetação 
remanescentes na área, que se caracterizam como ambiente de Mata Atlântica. 

Subseção IV 
Da Zona de Exploração Mineral 

Art. 179. A Zona de Exploração Mineral, ZEM, é destinada ao 
desenvolvimento de atividades de extração mineral e beneficiamento de minérios, 
podendo admitir atividades industriais limpas, serviço de apoio rodoviário e uso de 
armazenamento de pequeno e médio porte, sendo vedado qualquer tipo de uso ou de 
assentamento incompatível com a atividade de lavra. 

Art. 180. As diretrizes par11 a Zona de Exploração Mineral, ZEM, são 
aquelas estabelecidas na seção IV, do Capitulo 11, do Título IV desta Lei, que trata das 
atividades de mineração no Município do Salvador. 

Subseção V 
Das Zonas de Uso Especial 

Art. 181. As Zonas de Uso Especial, ZUE, são destinadas a complexos 
urbanos voltados a funções administrativas, educacionais, de transportes, e de 
serviços de alta tecnologia, entre outras. 

§ 1 • São classificadas como Zonas de Uso Especial, ZUE: 

I - Centro Administrativo da Bahia, correspondente ao Complexo 
Administrativo do Governo do Estado da Bahia, integrado também por outras 
instituições públicas; 

11 - Parquê Tecnológico, zona destinada à produção limpa de bens e 
serviços de alta tecnologia e valor agregado, envolvendo atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, ensino, manufatura de produtos, institucionais, além de comércio e 
serviços especializados, de apoio e complementares a estas atividades, inseridos no 
contexto de criação de ambiente de inovação, que necessitam de localização 
estratégica em relação aos corredores de transporte e tráfego e ao terminal de 
transporte aeroviário. 
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111 - Porto de Salvador, correspondente ao complexo de instalações 
hidroportuárias, áreas alfandegadas e terminais de cargas e passageiros 
administrados pela Companhia de Docas da Bahia, CODEBA; 

IV - Complexo Aeroportuário de Salvador, correspondente às 
instalações do aeroporto, do terminal aeroportuário de passageiros e de cargas, e da 
Base Aérea de Salvador; 

V- Base Naval de Aratu, correspondente ao conjunto de instalações de 
apoio logístico às forças navais, aeronavais, navios e embarcações da Marinha do 
Brasil. 

§ 2• O ordenamento do uso e ocupação do solo nas Zonas de Uso 
Especial, ZUE, terá regime próprio, estabelecido de acordo com os Planos Diretores 
específicos aprovados pelo Poder Executivo Municipal, compatibilizados com as 
diretrizes e demais normas desta Lei. 

Art. 182. São diretrizes para as Zonas de Uso Especial, ZUE: 

I - para o Parque Tecnológico: 

a) adoção de incentivos fiscais e financeiros para a implantação de 
empresas de alta tecnologia, de modo a viabilizá-lo; 

b) compatibilização do uso e ocupação do solo na zona com a 
conservação do meio ambiente, em especial das áreas de preservação pormanente 
na bacia do rio Jaguaribe; 

c) manutenção da conectividade entre as áreas de p~eservação 
permanente identificadas na bacia do rio Jaguaribe e não segregadas por logradouros 
públicos; 

d) respeito à conformação do relevo natural da área corno diretriz 
básica para infra-estruturação do Parque Tecnológico; 

e) adoção de modelo urbanístico que viabilize maior preservação de 
áreas verdes e maior conforto bioclimático, considerando os microclimas locais como 
direcionadores de soluções de projetos sustentáveis; 

f) criação de núcleos de serviços especializados temáticos •e de infra
estruturas básicas compartilhadas para vocacionar a ocupação de zonas Etspecificas 
do Parque Tecnológico; 

g) criação de organismo específico para a gestão do Parque 
Tecnológico; 

11 - para as demais áreas enquadradas como ZUE, elaboração ou 
atualização dos respectivos Planos Diretores. 

Seção IV 
Dos Corredores de Usos Diversificados 

Art. 183. Corredores de Usos Diversificados são concentrações de 
usos predominantemente não-residenciais localizados ao longo dos corredores 
viários, com acesso direto para a via principal, ou por meio de via marginal, que se 
beneficiam das condições de acessibilidade, configurando-se come• espaços 
preferenciais para a implantação de usos geradores de tráfego. 

Parágrafo único. Os Corredores de Usos Diversificados são 
hierarquizados segundo os níveis de abrangência supramunicipal, municip;~l. regional 
e local, compreendendo as seguintes subcategorias: 

a) Corredor Supramunicipal, CDS; 
b) Corredor Municipal, COM; 
c) Corredor Regional, COR; 
d) Corredor Especial de Orla Marítima, CDO; 
e) Corredor Especiallpitanga, CDI; 
f) Corredor Local, CDL. 

Art. 184. São diretrizes e proposições para os Corredores de Usos 
Diversificados: 

I - elaboração de plano funcional das vias de suporte aos Corredores 
Supramunicipais, Municipais, Regionais e aos Corredores Especiais de Borda 
Marítima e I pitanga, de modo a assegurar a fluidez do tráfego com a acessibilidade ao 
uso do solo lindeiro; 

11 - elaboração de planos urbanísticos visando à consolidação, 
estruturação e requalificação dos Corredores Supramunicipais, Municipais, Regionais, 
e Especial de Borda Marítima, fortalecendo suas funções e conciliando o 
ordenamento do uso do solo lindeiro com a função da via de suporte; 

111 - dotação de infra-estrutura e equipamentos para os Corredores 
Municipais, COM, buscando atender à demanda por espaços bem localizados para 
serviços empresariais especializados e de alta tecnologia; 

IV - ordenamento do uso e ocupação do solo nos Corredores de Usos 
Diversificados, de modo a: 

a) incentivar os empreendimentos característicqs do·s grandes 
corredores de tráfego, evitando a penetração de veiculas pesados nu áreas centrais; 

b) coibir a implantação de empreendimentos de pequeno porte, que 
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contribuem para a fragmentação excessiva do espaço e para a perda de fluidez do 
tráfego da via de suporte; 

V - controle da expansão dos Corredores Regionais, COR, e 
Corredores Locais, CDL, preservando o caráter residencial das vias lindeiras; 

VI - nos Corredores Regionais, COR, incentivo à ocupação de uso não
residencial no entorno das estações do transporte de massa ou terminais de 
transporte coletivo; 

VIl - nos Corredores Especiais de Orla Marítima, CDO, incentivo à 
requalificação urbanística, á recuperação das edificações degradadas e á 
miscigenação de atividades residenciais com as comerciais e de serviços voltados 
para o turismo, o lazer e atividades náuticas, e estabelecimento de novos critérios, 
parâmetros e índices urbanísticos, incluindo as restrições de gabarito; 

VIII - no Corredor Especiallpitanga, CDI, prioridade para a implantação 
de usos industriais limpos, serviços de apoio á indústria, usos de armazenamento de 
pequeno e médio porte, e atividades comerciais e serviços de apoio rodoviário, de 
acordo com o zoneamento ambiental da APA Joanes /!pitanga; 

IX - nos Corredores Locais, CDL, prioridade para usos não-residenciais 
voltados para o atendimento dã'ãmbito local. 

Seção V 
Da Zona de Proteção Ambiental 

Art. 185. A Zona de Proteção Ambiental, ZPAM, destina-se 
prioritariamente à conservação ambiental, ao uso sustentável dos recursos naturais, 
ou a usos residenciais de baixa densidade populacional e atividades de recreação e 
lazer da população. 

§ 1• As áreas integrantes da Zona de Proteção Ambiental, ZPAM, 
serão regulamentadas segundo as diretrizes gerais definidas pelo macrozoneamento 
do Município para a Macroárea de Conservação Ambiental e pelos critérios 
específicos estabelecidos pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, 
SAVAM, no Capitulo V do Título VIII desta Lei, segundo o enquadramento proposto. 

§ 2• Para a implantação de qualquer empreendimento ou licenciamento 
de atividade nas áreas integrantes da Zona de Proteção Ambiental, ZPAM, serão 
observadas as normas especificas de licenciamento ambiental estabelecidas pelo 
Município e demais esferas de governo. 

Seção VI 
Dos Coeficientes de Aproveitamento 

Art. 186. Aplicam-se às zonas e corredores integrantes do 
Zoneamento, os coeficientes de aproveitamento básico e máximo constantes do 
Quadro 01, do Anexo 2 desta Lei. 

§ 1 • Coeficiente de Aproveitamento Básico, CAB, é o índice urbanístico 
que expressa a relação entre a área construída para efeito do cálculo do coeficiente, 
de acordo com a Legislação de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo vigente, e 
a área do lote ou terreno, adotado como referência básica para cada zona, conforme 
o Plano Diretor. 

§ 2• Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, é o índice 
urbanístico que define o limite máximo acima do CAB, que poderá ser autorizado pelo 
Poder Público por meio da aplicação dos instrumentos da Política Urbana previstos 
nesta Lei. 

. CAPÍTULO IV 
DA MOBILIDADE URBANA 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 187. Entende-se como mobilidade urbana a locomoção de pessoas 
ou mercadorias no espaço da cidade, utilizando um modo de deslocamento em 
função de um ou mais motivos de viagem. 

Parágrafo único. A mobilidade urbana, por meio do Sistema de 
Circulação e Transportes, cumpre a função de articulação intra e interurbana, sendo 
importante indutor do desenvolvimento urbano e regional. 

Art. 188. A estratégia da mobilidade urbana definida nesta Lei tem 
como objetivo integrar os diversos espaços do Município, proporcionando 
acessibilidade às diversas regiões, mediante a definição de uma rede viária 
multimodal hierarquizada, com prioridade de circulação ao transporte coletivo de 
passageiros, e que possibilite fluidez, conforto e segurança ao tráfego de pedestres e 
veículos em suas diferentes necessidades de deslocamento. 

Art. 189. A mobilidade urbana é composta pelo sistema viário, como 
estrutura física, combinado: 

I - aos modos operantes; 
11 - às amplitudes de abrangência espacial; 
111 - às tipologias de transportes, coletiva e individual; 
IV - às categorias de transporte de passageiros e de cargas 

complementadas com os equipamentos conectores; 
V - às capacidades dos sistemas, classificadas em baixa, média e alta. 

§ 1° São considerados modos operantes da mobilidade: 
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I - o modo a pé, que é o deslocamento efetuado por uma pesso-a no 
seu modo primitivo, caminhando; 

11 - o modo a tração animal, correspondente ao deslocamento de 
pessoas ou mercadorias por meio de animais, ou veículo tracionado por animais; 

111 -o modo cicloviário, correspondente ao deslocamento de pessoas ou 
mercadorias por meio de bicicleta ou triciclo; 

IV - o modo rodoviário, correspondente ao deslocamento de pe:>soas 
ou mercadorias por meio deyeículo sobre pneus; 

V - o modo ferroviário, correspondente ao deslocamento de pesso·as ou 
mercadorias por meio de veículo sobre trilhos; 

VI -o modo hidroviário, correspondente ao deslocamento de pessoas 
ou mercadorias efetuado por meio de embarcações; 

VIl - o modo aeroviário, correspondente ao deslocamento de pEossoas 
ou mercadorias por meio de aeronaves, inclusive helicópteros, dirigíveis e balõe•s; 

VIII - o modo dutoviário, correspondente ao deslocamento de pn>dutos 
através de dutos; 

IX - modo funicular, correspondente ao deslocamento de pessoas ou 
mercadorias por meio de veículo tracionado por cabos acionados por motor 
estacionário, para vencer grandes desníveis. 

§ 2° São consideradas amplitudes de alcance espacial da mobilidade: 

I - abrangência local, correspondente aos deslocamentos realizados 
dentro de um bairro; 

11 - abrangência municipal, correspondente aos deslocamentos 
realizados entre distintas regiões do Município; 

111 - abrangência metropolitana, correspondente aos deslocamentos 
realizados entre Municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador, HMS; 

• IV abrangência megametropolitana, correspondentE! aos 
deslocamentos realizados entre Salvador e cidades localizadas fora de sua Região 
Metropolitana, que mantêm grande intensidade de fluxos com a capital; 

V - abrangência estadual, deslocamentos ocorridos entre Salvador e 
quaisquer Municípios baianos que não sejam integrantes da Região Metropolitana e 
da rede megame!ropolitana; 

VI - abrangência interestadual, compreendendo os deslocamentos 
entre Salvador e cidades de outros Estados; 

VIl - abrangência internacional, compreendendo os deslocamentos 
entre Salvador e cidades de outros países. 

Seção li 
Da Estrutura Viária 

Art. 190. A estrutura viária do Município orienta-se pela definição de 
uma.rede hierarquizada de vias abrangendo todo ·o território, compatibilizada com o 
Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e adequada às características físicas das vias 
existentes . 

Art.191. Compõem a rede viária do Município os seguintes tipc•s de via: 

I - vias para pedestres; 
11 - ciclovias; 
111 -vias para veículos; 
IV - vias especiais; 
V - hidrovias. 

Art. 192. Para efeito da hierarquização do sistema viário do Município 
são consideradas as seguintes categorias: 

. I - via expressa, VE, com a função principal de promover a ligação 
éntre o sistema rodoviário interurbano e o sistema viário urbano~ constituindo-se no 
sistema de penetração urbana no Município e contando, obrigatoriamente, •::om faixas 
segregadas para o transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso 
projetado ou existente na área destinada a sua implantação; 

11 - via arterial I, VA-I, com a função principal de interligar as diversas 
regiões do Município, promovendo ligações intra-urbanas de média distância, 
articulando-se com as vias expressas e com outras, de categoria inferior, contando, 
obrigatoriamente, com faixas segregadas para o transporte coletivo, que terão 
prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou existente na área destinada a sua 
implantação; 

111- via arterial li, VA-11, com a mesma função da Via Arterial! I, diferindo 
apenas pelas suas características geométricas, em razão da impossibilidade de 
implantação de via marginal e contando, sempre que possível, com faixas exclusivas 
ou preferenciais para o transporte coletivo; 

IV - via marginal, VM, com função complementar ao sistE>ma de vias 
expressas e arteriais, desenvolve-se paralela a estas, possibilitando o acesso às 
propriedades lindeiras, bem como a interligação com vias hierarquicament•e inferiores; 
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V - via coletora de conexão, VCN, com a função de articular vias de 
categorias funcionais distintas, de qualquer hierarquia, atendendO preferencialmente 
ao tráfego de passagem; 

VI -via coletora I, VC-1, com a função principal de coletar e distribuir os 
volumes de tráfego local e de passagem em percursos entre bairros; 

VIl- via coletora 11, VC-11, com a função principal de coletar e distribuir 
os volumes de tráfego local dos núcleos dos bairros; 

VIII - via local, VL, utilizada estritamente para o tráfego local, tem a 
função de dar acesso às moradias, às atividades comerciais e de serviços, industriais, 
institucionais, e a estacionamentos, parques e similares. 

Parágrafo único. As vias expressas e arteriais I e 11 compõem o 
Sistema Viário Estrutural do Município. 

Art. 193. O enquadramento das vias que integram a rede viária do 
Município do Salvador nas categorias a que se refere o art. 192 será realizado por 
meio de lei específica, a qual deverá ser atualizada a cada decurso de dois anos, 
atendendo aos critérios funcionais e geométricos definidos nos Quadros 02 e 03, do 
Anexo 2 desta Lei. 

Parágrafo único. A rede viária do Municipio, hierarquizada segundo os 
critérios referidos no caput, é a representada no Mapa 04, do Anexo 3 desta Lei. 

Art. 194. São diretrizes para a rede viária do Municipio: 

I - elaboração e implementação do Plano Diretor do Sistema Viário, 
PDSV; 

11 - consolidação, complementação e promoção da integração em rede 
do sistema viário urbano; 

111 - estruturação do sistema viário, apoiada na rodovia BR - 324 e na 
Avenida Luis Viana Filho (Av. Paralela), e articulada à rodovia BA-526 (CIA -
Aeroporto), que compõem o sistema de vias expressas no Municipio; 

IV - complementação das ligações transversais entre a Orla Atlântica e 
a Orla da Baía de Todos os Santos por meio da implantação de novas vias arteriais, 
dando continuidade ao sistema viário existente; 

V - compatibilização das solicitações de abertura de novos arruamentos 
com o sistema viário existente, assegurando a continuidade da malha viária em áreas 
de expansão urbana; 

VI - estruturação e adequação das características físicas das vias em 
áreas consolidadas a fim de promover a melhoria operacional do trânsito; 

VIl - definição de novas ligações e trechos viários municipais e 
regionais necessários à estruturação do sistema; 

VIII - desenvolvimento de planos funcionais para as vias expressas e 
arteriais, que integram o sistema viário estrutural, institucionalizando-os por meio de 
Decreto; 

IX - desenvolvimento de plano funcional para a Via Portuária, entendida 
éomo corredor primário de transporte de cargas, para consolidar acesso especial ao 
Porto de Salvador, a partir da BR-324, garantindo fluxo ininterrupto de veículos; 

X - definição de indicadores para monitoração, avaliação e controle 
sistemático dos níveis de poluição causados pela emissão de gases de veículos 
automotores; 

XI - implantação e manutenção de paisagismo nas áreas livres do 
sistema viário estrutural; 

XII - valorização do potencial ecológico nos projetos de vias que 
atravessam ou tangenciam Unidades de Conservação. 

Parágrafo único. As principais intervenções a serem executadas na 
rede viária do Município, para adequá-la aos requisitos físicos e operacionais de 
desempenho requeridos, são relacionadas no Quadro 04 do Anexo 2 desta Lei. 

Seção 111 
Do Deslocamento de Pedestres e Pessoas com Deficiência 

ou Mobilidade Reduzida 

Art. 195. As diretrizes para o deslocamento de pedestres têm como 
premissas básicas a reconquista do logradouro público como espaço de integração 
social no ambiente urbano, adequado à circulação de pessoas, e a garantia da 
acessibilidade universal, especialmente para as pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, cujas necessidades especiais devem ser contempladas 
adequadamente no planejamento, implantação e manutenção de espaços e 
equipamentos de uso público. 

Art. 196. São diretrizes para o deslocamento de pedestres e pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida: 

I - garantia de autonomia, segurança e conforto na circulação de 
pedestres, com adoção de parâmetros ergonômicos nos logradouros públicos e 
espaços privados de uso público, contemplando a diversidade, a especificidade e as 
necessidades dos individues de diferentes idades, constituição física, com deficiência 
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e limitações de mobilidade; 

11 - planejamento e implantação de novas calçadas e adequação das 
existentes, obedecendo aos principias do desenho universal, bem como de 
equipamentos de transposição de pedestres, adaptando-os às necessidades das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando autonomia, !;egurança 
e conforto em vias que não permitem a interrupção do tráfego de veículos; 

111 - planejamento e implementação de um sistema contínuo destinado 
à circulação de pedestres, integrado aos demais modos de deslocamento, inclusive 
com a implantação de sistema de circulação vertical interligando as cume•adas dos 
altiplanos com os vales, possibilitando deslocamentos rápidos e seguros; 

IV - manutenção permanente e garantia da desobstrução do•; espaços 
destinados à circulação de pessoas; 

V - estabelecimento de prioridade para a circulação de pedestres sobre 
o tráfego de veiculos nas vias coletoras, conectaras e locais; 

VI - adoção de meios de sinalização adequados à orientação de 
pessoas com deficiência visual e auditiva nos logradouros, demais E•spaços e 
equipamentos públicos e de uso público; 

VIl - adaptação dos espaços de circulação de ped<9stres às 
necessidades dos usuários com deficiência, possibilitando deslocamento c:ontinuo e 
condições favoráveis de mobilidade, especialmente nos logradouros e edificações de 
uso público. 

Seção IV 
Do Transporte Clcloviãrio 

Art. 197. São diretrizes para o transporte cicloviário: 

I - planejamento e implantação de rede cicloviária contínua integrada 
aos outros modos de transporte coletivo, utilizando sistemas inteligentes ele controle 
do tráfego; 

11 - implantação, junto aos terminais e pontos de integração intermodal 
de transportes, de bicicletários dotados de condições de seguran1;a e boa 
acessibilidade; 

111 - estímulo à implantação de bicicletários nos centros e •subcentros 
municipais e nos empreendimentos classificados como Pólos Geradores dle Tráfego, 
PGT; 

IV - tratamento especifico para o tráfego de bicicletas em cruzamentos 
e pontos de conversão; 

V- definição .de normas de circulação para o transporte ciclo•tiário. 

Seção V 
Do Transporte Coletivo de Passageiros 

Art. 198. O Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC, está 
estruturado em rede hierarquizada, que obedece a uma lógica operacional multimodal 
e garante a acessibilidade por melo do modelo físico-operacional. 

Parágrafo único. O Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC, 
compreende os seguintes subsistemas: 

I - Subsistema Estrutural, que corresponde à rede de serviço regular do 
transporte público de passageiros, sendo composto por linhas integradas !roncais, 
auxiliares e alimentadoras, e linhas convencionais; 

11 - Subsistema Complementar, que opera em roteiros não atendidos 
pelo Subsistema Estrutural, com a função de complementá-lo; 

111 - Subsistema Auxiliar, que tem como função facilitar o deslocamento 
a pé, possibilitando a acessibilidade aos diversos modos de transporte atuantes nos 
demais su~:?sistemas. 

Art. 199. São consideradas para efeito de hierarquização do Sistema 
de Transporte Público de Passageiros, as seguintes categorias: 

I - Transporte de Alta Capacidade, modalidade de transporte de 
passageiros que opera em vias segregadas, alimentado por estações de integração, 
atendendo a demandas acima de 35.000 (trinta e cinco mil) passageiros I hora I 
sentido; 

11 - Transporte de Média Capacidade, modalidade de tratnsporte de 
passageiros que opera em vias segregadas ou faixas exclusivas, atendendo a 
demandas entre 12.000- (doze mil) e 35.000 (trinta e cinco mil) passageiros I hora I 
sentido; 

111 - Transportá de Baixa Capacidade, modalidade de tnmsporte de 
passageiros, complementar ao sistema de alta e média capacidade, que opera 
garantindo a microacessibilidade do sistema de transporte, circulando em tráfego 
misto. 

Parágrafo único. Os .corredores de transporte coletivo de passageiros, 
hierarquizados segundo as categorias de alta, média e baixoa capacidade, llão aqueles 
representados no Mapa 05 do Anexo 03 desta Lei. 
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Art. 200. São diretrizes gerais para o transporte coletivo de IV - adoção de medidas que priorizem o transporte público coletivo nos 
passageiros: corredores de média capacidade; 

I - elaboração e implementação do Plano Diretor de Transporte Urbano 
de Passageiros, PDTU, em conformidade com a legislação pertinente; 

11 - implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC, 
resultante de um novo modelo fisico operacional no Município; 

111 - definição de um sistema hierarquizado dos corredores de 
transporte coletivo, que levará em consideração o crescimento progressivo da 
demanda ao longo do tempo e os modais de transporte que possam atender as 
demandas crescentes mediante substituição de suas tecnologias; 

IV - garantia de uma programação operacional, adequando a oferta do 
serviço á demanda, mediante a utilização de instrumentos de aferição; 

V - implantação de vias segregadas do tráfego misto, exclusivas para a 
circulação do transporte coletivo nos corredores, compatíveis com os níveis de 
demanda existente ou futura, conforme estabelecido no inciso 111; 

VI - garantia do tratamento preferencial para o serviço de transporte 
coletivo, nos projetos do sistema viário; 

VIl - exigência do cumprimento, pelos veículos de transporte coletivo, 
dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas; 

VIII - articulação dos sistemas metropolitano e municipal de 
transportes, visando a racionalização da circulação das linhas, nas vias, estações de 
transbordo e terminais de Salvador; 

IX - promoção de medidas de melhoria no sistema de informação ao 
usuário do transporte público de passageiros; 

X - consolidação da articulação dos terminais portuário e aeroportuário 
de passageiros ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC; 

XI - definição e monitoração dos locais de pouso, decolagem e 
circulação no espaço aéreo urbano, de helicópteros, hidroaviões e veículos 
aerostáticos; • 

XII - estimulo á modernização tecnológica utilizando sistemas 
inteligentes de controle dos transportes; 

XIII - definição e implantação de política de Jransportes de passageiros 
para as ilhas do Município, integrada ao sistema urbano continental; 

XIV - implantação, nas áreas de tráfego hidroviário regular, de 
sinalização indicativa das rotas de transporte, zonas de fundeio e das áreas de 
proibição de pesca e mergulho; 

XV - implantação do novo terminal rodoviário para o atendimento ás 
demandas de viagens de longa distância, integrado á rede de transporte de alta 
capacidade no Município; 

XVI - utilização do atual terminal rodoviário para o atendimento ás 
demandas de viagens intermunicipais de média distância. 

Art. 201. São diretrizes para o transporte de alta capacidade: 

I - implantação da Linha 01 do transporte de alta capacidade, 
Cajazeiras/Lapa, com construção já iniciada; 

11 - implantação da Linha 02 do transporte de alta capacidade, 
Mussurunga/Fuzileiros Navais; 

111 - implantação dos trechos de expansão complementar as linhas 01 e 
02 do transporte de alta capacidade; 

IV - implantação da Linha 03 do transporte de alta capacidade, 
STIEP/Fuzileiros Navais; 

V - fomento á utilização de energias renováveis nos veícul•os que 
operem nos corredores de transportes. 

Art. 203. São diretrizes para o transporte de baixa capacidade: 

I - garantia da integração físico-operacional do transporte do3 baixa 
capacidade no Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC; 

11 - institucionalizaçâo e regulamentação do transporte hidroviário no 
SITC; 

111 - regulamentação do transporte coletivo complementar no Município; 

IV - implantação de transporte público coletivo regular nas ilhas do 
Município articulado ao SITC; 

V - implantação, ampliação e consolidação das instalações 
hidroportuárias no Município; 

VI - implementação, ampliação e consolidação do sistEtma de 
navegação turístico-recreativa. 

Seção VI 
Do Transporte de Cargas 

Art. 204. A organização funcional da circulação de cargas no território 
do Município compreende: 

I - a estruturação e hierarquização da rede multimodal de transporte de 
carga de forma compartilhada com o tráfego geral; 

11 - a prioridade de tratamento para os corredores de maior fluxo de 
carga e que ofereçam maiores riscos, possibilitando um melhor deSE,mpenho 
operacional e acessibilidade aos pontos de transbordo, com redução de custos e 
efeitos negativos sobre a comunidade e o meio ambiente. 

Art. 205. Para efeito da hierarquização do sistema de transporte de 
cargas são consideradas as seguintes categorias de corredores: 

I - Corredor Primário, CPR, destinado ao tráfego de cargas a partir de 
15 (quinze) toneladas; 

11 - Corredor Secundário, CSE, destinado ao tráfego de cargas entre 04 
(quatro) e 15 (quinze) toneladas; 

111 - Corredor Terciário, CTE, destinado ao tráfego de cargas com até 
04 (quatro) toneladas, transportada por veículos leves. 

§ 1 • O transporte de cargas no Município do Salvador estrutura-se de 
acordo com as rotas e vias exclusivas definidas no Mapa 06, do Anexo 03 desta Lei. 

§ 2• Lei Municipal específica, baseada nas diretrizes deste Plano 
Diret~r. regulamentará o transporte de cargas no território de Salvador. 

Art. 206. As diretrizes para o transporte de cargas são: 

I -elaboração do Plano Diretor de Transporte de Cargas, PDTG; 

11 - incorporação da gestão de riscos ao planejamento do setor, 
envolvendo avaliação de danos, protocolos de operações de carga de,scarga e 
transporte, monitoração, planos de contingenciamento e emergência; 

111 - compilação, revisão e regulamentação da legislação refo3rente ao 
transporte de cargas no Município; 

IV - implantação da Via P.ortuária, novo acesso rodoviário intel1igando o 
Porto de Salvador á rodovia BR-324, nas proximidades do complexo viário do Acesso 
Norte; 

da Calçada; 

V- definição e implementação.da Política de Transportes de Cargas do 
V- fomento á implantação do ramal do trem regional a partir da estação , Município de forma integrada ao Plano de Logística de Transportes, PEL T; 

VI - implantação de vias segregadas para a circulação do transporte 
coletivo nos corredores estruturais, compatibilizando-os com as demandas existentes 
e futuras; 

VIl - promoção de medidas de eficiência fisica e operacional na 
integração multimodal nos equipamentos de conexão. 

Art. 202. São diretrizes para o transporte de média capacidade: 

I - implantação do Corredor Longitudinal Multimodal da Orla da Baía de 
Todos os Santos; 

11 - implantação dos Corredores Transversais interligando a Orla da 
Baía de Todos os Santos á Orla Atlântica; 

111 - implantação dos Corredores Centrais interligando as regiões da 
área urbana consolidada; 

VI - revitalização das instalações industriais ás margens da rodovia BR-
324 para uso como retroporto marítimo; 

VIl - garantia da integração da ferrovia com o Porto de Salvador, 
fomentando a expansão dos serviços de importação e exportação com abrangência 
nacional e internacional; 

VIII - garantia da integração do transporte das cargas ger;3das e/ou 
destinadas no interior do Estado da Bahia com o porto marítimo e com •O terminal 
aeroportuário de carga de Salvador, em alinhamento com o Programa Nacional de 
Bens Sensíveis, PRONABENS; 

IX - atualização e adequação das normas incidentes sobre as 
operações de transporte de cargas perigosas e especiais; 

X - fomento á integração intermodal do sistema de transporte de carga, 
com a implantação de novos terminais e pontos de transbordo; 
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XI - definição de política de distribuição de cargas fracionadas nos 
centros e subcentros municipais, com a utilização de veículos leves e médios; 

XII - definição e estruturação dos equipamentos complementares de 
suporte aos sistemas de transporte de cargas, visando à racionalidade das viagens no 
Município; 

XIII - regulamentação e fiscalização intensiva sobre o transporte de 
cargas perigosas no território municipal e atualização e adequação das normas 
incidentes sobre as operações de transporte de cargas perigosas e especiais nos 
divE!rSOS modais. 

Seção VIl 
Dos Equipamentos de Conexão 

Art. 207. São considerados equipamentos de conexão: 

I - terminais, equipamentos destinados ao embarque e desembarque 
de passageiros e/ou cargas, localizados nas extremidades dos roteiros de transporte; 

11 - estações de transbordo, equipamentos destinados ao embarque e 
desembarque de passageiros e/ou cargas, para onde convergem os roteiros de 
transporte com o objetivo de permitir a transferência de passageiros e/ou cargas de 
um roteiro para outro; 

111 - estacionamentos, espaços públicos ou privados destinados à 
guarda ou permanência prolongada de veículos automotores; 

IV - ascensores, equipamentos tracionados por cabos, utilizados para o 
transporte de passageiros e/ou mercadorias, que possibilitam o deslocamento no 
plano vertical ou inclinado, interligando locais de diferentes níveis altimétricos por 
meio de uma estrutura fixa; 

V - atracadouros, equipamentos utilizados para o embarque e 
desembarque de passageiros e/ou cargas do transporte hidroviário; 

VI - hidroporto, equipamento utilizado para o embarque e desembarque 
de passageiros e/ou cargas do transporte hidroviário; 

VIl - heliportos e helipontos, equipamentos utilizados para o embarque 
e desembarque de passageiros e/ou cargas do transporte aeroviário realizado por 
meio de helicópteros; 

VIII - aeroporto, equipamento utilizado para o embarque e 
desembarque de passageiros e/ou cargas do transporte aeroviário. 

Art. 208. São diretrizes para os equipamentos de conexão: 

I - adequação gradativa da acessibilidade dos equipamentos de 
conexão e do seu entorno segundo os critérios do desenho universal e promoção da 
articulação destes, com os modos de transporte; 

11 - adoção de equipamentos e mecanismos que reduzam o tempo de 
integração nos ambientes de transbordo, garantindo conforto e segurança ao usuário; 

111 - implantação dos terminais rodoviários de integração vinculados às 
estações de integração das linhas de alta e média capacidade. 

Seção VIII 
Do Transporte Motori:tado Particular 

Art. 209. São diretrizes para o transporte motorizado particular: 

I - incentivo à utilização do transporte solidário, ou seja, o uso do 
veículo de transporte individual particular de maneira compartilhada com mais de um 
passageiro em viagens com itinerários comuns; 

11 - desenvolvimento de campanha permanente de priorização e 
valorização do pedestre junto aos condutores de veículos particulares; 

táxi; 
111 - otimização físico-operacional do transporte interativo individual, o 

IV - estabelecimento de parâmetros para a implantação do controle 
permanente da emissão de poluentes veiculares; 

V - incentivo à utilização de equipamentos inteligentes de controle nos 
veículos, que possibilitem o rastreamento para .fins de racionalização operacional do 
trânsito e salvaguarda do bem-estar dos condutores e passageiros. 

Seção IX 
Do Transporte Dutoviãrlo 

Art. 21 O. São .diretrizes para o transporte por dutos: 

I - elaboração de plano de estruturação do transporte dutoviário no 
Município, com vistas à ampliação do uso do sistema e conseqüente redução de 
custos operacionais, racionalização do tráfego de superfície e gestão dos riscos de 
desastres no transporte de produtos perigosos; 

11 - integração de terminais do sistema dutoviário aos demais modos de 
transporte de carga; 

111 - definição e implementação de normas de segurança para o 
transporte dutoviário no Município, e incorporação de indicações de segurança às 
normas de uso e ocupação do solo e de edificações; 

IV - integração dos sistemas técnicos de segurança das dutovias aos 
sistemas de informação permanente da defesa civil municipal; 

V - elaboração de cadastro técnico da rede de dutos do MunicíJPiO, com 
a identificação do produto transportado, do tipo de material e qualidade dos dutos, das 
pressões operacionais e, dispositivos de segurança para alívio das presséíes, das 
interferências no sistema viário, das vizinhanças e respectivas vulnerabilidades, e do 
respectivo plano de contingenciamento. 

Seção X 
Da Gestão do Trânsito 

Art. 211. São diretrizes para a gestão do trânsito no Município do 
Salvador: 

I - elaboração, implementação e manutenção de programas de 
educação para o trânsito, envolvendo a realização de campanhas abrangentes, 
inclusive nas escolas, e também específicas voltadas para o tráfego e operações de 
carga; 

11 - promoção de cursos especiais como medidas preventivas e 
corretivas de disseminação da educação para o trânsito; 

111 - estabelecimento do controle permanente da emissão de poluentes 
veiculares; 

IV - incentivo à criação de estacionamentos de automóveis integrados 
ao sistema de transportes de média e alta capacidade, com a finalidade de reduzir a 
demanda de viagens no modo automóvel particular; 

V - implementação de política de estacionamentos nos centros e 
subcentros municipais; 

VI - intensificação da oferta de facilidades para estacionamento de 
automóveis nos empreendimentos considerados Pólos Geradores de Tráfego, PGT; 

VIl - implantação de centrais de controle do tráfego, em tempo real, 
visando a implementação de melhorias operacionais no sistema; 

VIII - divulgação das informações sobre a qualidade opera·~ional no 
Município, em tempo real, para todos os usuários; 

IX - elaboração e aplicação de Plano de Monitoração do Tráfego no 
Município; 

X - implantação de sinalização de trânsito para regulamentação da 
circulação e dos pontos de carga e descarga nas vias públicas; 

XI - implantação e manutenção de ·novas tecnologias para os 
dispositivos de sinalização viária, segurança e controle do trânsito; 

XII - adoção de campanha permanente de ordenação disciplinar 
específica para os condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros e 
para condutores de veículos automotores de duas ou três rodas (motos e triciclos), 
visando à redução de acidentes e a segurança coletiva; 

XIII - promoção de campanhas educativas visando à conscientização 
da população em geral sobre a não ocupação das vagas de estaci,Jnamento 
reservadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Seção XI 
Do Planejamento Institucional do Setor 

Art. 212. São diretrizes para o planejamento institucional do S4!tor: 

I - articulação de Salvador com as administrações dos demais 
municípios da Região Metropolitana e com a Administração Estadual para elaboração, 
de forma cooperativa, do Plano Metropolitano de Mobilidade; 

11 - articulação com as administrações municipais d;i Região 
Metropolitana, objetivando a racionalização dos fluxos e da malha viária regional em 
suas conexões com o sistema viário do Município do Salvador; 

111 - gestões para a criação da Câmara Metropolitana da Mobilidade, 
com função deliberativa, composta por representantes das comunidades, dos 
operadores e do Poder Público dos municípios que compõem a Região Metropolitana 
de Salvador, sob comando do Município-Sede; 

IV - desenvolvimento de programas preventivos e p4anos de 
alternativas emergenciais para as ocorrências físicas, inundações, desabamentos e 
eventos geradores de concentração de tráfego, objetivando a segurança dos 
deslocamentos; 

fretamento; 
V - regulamentação e fiscalização dos serviços de trans.portes de 

VI - definição de sistemática para elaboração e análise de relatórios de 
impactos no tráfego, na implantação de grandes pólos geradores de tráfego; 

VIl - elaboração de pesquisa sistemática de desempenho operacional 
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do Sistema Viário e do Sistema Integrado de Transporte Coletivo, SITC; 

VIII - criação de fórum permanente de avaliação do transporte de 
cargas no Município, com ênfase no transporte de cargas perigosas; 

IX - elaboração periódica de Pesquisa de Origem-Destino, OD, 
adotando-a como instrumento de planejamento e monitoração da Mobilidade Urbana 
tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de carga. 

CAPITULO V 
DO SISTEMA DE ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL E CULTURAL 

Seção I 
Da Estruturação Geral do Sistema 

Art. 213. Fica criado o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, 
SAVAM, compreendendo as áreas do Município do Salvador que contribuem de forma 
determinante para a qualidade ambiental urbana e para as quais, o Município 
estabelecerá planos e programas de g~sUio, ordenamento e controle, visando à 
proteção ambiental e cultural, de modo a garantir a perenidade dos recursos e 
atributos existentes. 

Parágrafo único. Integram o SAVAM as áreas apresentadas no Mapa 
07 do Anexo 3 desta Lei, sem prejuízo do enquadramento de novas áreas que 
ven\1am a ser identificadas e institucionalizadas por lei. 

Art. 214. O Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, é 
composto de: 

I - Subsistema de Unidades de Conservação, constituído por áre<~s de 
relevante valor ecológico e sociocultural, de grande importância para a qualidade 
ambiental do Município, por conformarem sítios naturais raros, singulares, de notável 
beleza cênica e diversidade biológica, com funções de proteção aos mananciais e à 
qualidade dos recursos hídricos, controle da erosão, equilibrio climático e 
conservação de espécies da flora e fauna especificas; 

11 , Subsistema de Áreas de Valor Urbano-Ambiental, constituído por 
áreas cujos valores naturais encontram-se parcialmente descaracterizado& em 
relação às suas condições originais, mas que contribuem para a manutenção da 
permeabilidade do solo, para o conforto climático, sonoro e visual no ambiente 
urbano, e também áreas que compreendem elementos, cenários e marcos de 
referência vinculac;tos à imagem, história, cultura local, e ainda espaços abertos 
urbanizados utilizados para o lazer e recreação da população. 

Seção 11 
Do Subsistema de Unidades de Conservação 

Subseçllol 
Das Disposições Gerais 

Art. 215. As Unidades de Conservação configuram um espaço territorial 
e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção, conforme o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza, SNUC, criado pela Lei Federal n• 9.985, de 18 de julho 
de 2000. 

Art. 216. O Subsistema de Unidades de Conservação é composto por 
dois grupos de áreas com características especificas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 
11 - Unidades de Uso Sustentável. 

§ 1" As Unidades de Proteção Integral têm por objetivo preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e 
compreendem as seguintes categorias: 

I - Estação Ecológica; 
11 - Reserva Biológica; 
111 - Parque Nacional, Estadual ou Municipal; 
IV - Monumento Natural; 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 

§ 2" As Unidades de Uso Sustentável têm por objetivo compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais, e compreendem as seguintes categorias: 

I - Área de Proteção Ambiental; 
11 -Área de Relevante Interesse Ecológico; 
111 - Floresta Nacional, Estadual ou Municipal; 
IV - Reserva Extrativista; 
V - Reserva de Fauna; 
VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 
VIl - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

§ 3" A criação e a regulamentação de Unidades de Conservação no 
Município do Salvador atenderão aos critérios e procedimentos definidos na 
Legislação Federal pertinente, complementadas pela Legislação Municipal especifica, 
no que couber. 

§ 4" São passíveis de enquadramento como Unidades de Conservação 
no Município do Salvador as áreas integrantes da Macroárea de Conservação 

Ambiental, conforme o disposto no Capitulo 11, do Título VIII desta Lei, mediante 
estudos específicos desenvolvidos para cada caso. 

§ 5° O Município elaborará e implementará planos de manejo, 
programas de gestão, ordenamento e controle, visando à conservação ambiental das 
Unidades de Conservação integrantes do SAVAM, por ele instituídas, de modo a 
garantir a perenidade dos ecossistemas e demais atributos protegidos. 

§ 6° As Unidades de Conservação criadas pelo Estado da Elahia ou 
pela União, total ou parcialmente localizadas no território do Município, também 
integrarão o SAVAM, que recepcionará as normas especificas instituídas pelo1; órgãos 
gestores, complementando-as no limite da competência municipal nos assuntos de 
interesse local. 

§ 7° O Município promoverá gestões para a municipalização ~1radativa 
da administração das Unidades de Conservação instituídas por outros niveis de 
governo que estejam integralmente inseridas no seu território, bem come' para o 
planejamento e gestão compartilhada de Unidades de Conservação, parcialmente 
localizadas em Salvador, por meio de convênios ou de consórcios intermunicipais. 

Subseçllo 11 
Das Areas de Proteçllo Ambiental 

Art. 217. Área de Proteção Ambiental, APA, é uma porção territorial em 
geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos.ou cultu~ais especialmente importantes para a qualidade dE• vida e o 
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos pr•oteger a 
diversidade &iológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§ 1" A Área de Proteção Ambiental pode ser constituida por terras 
públicas ou privadas. 

§ 2" Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas 
normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma 
Área de Proteção Ambiental. 

§ 3" As éondições. para a realização de pesquisa científica e visitação 
pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão s1estor da 
unidade. 

§ 4" Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário 
estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, obser>~adas as 
exigências E! restrições legais. 

§ 5" A Area de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido 
pelo órgão responsável por sua administração e constituido por represent;intes dos 
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, 
conforme se dispuser no regulamento aprovado por lei. 

Art. 218. Por Atos do Governo do Estado da Bahia, estão instituidas as 
seguintes Áreas de Proteção Ambiental, APA, total ou parcialmente inseridas no 
território do Municipio do Salvador, conforme representadas no Mapa 07, do Anexo 3 
desta Lei: 

. I - Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas dt3 Abaeté, 
instituida pelo Decreto Estadual n• 351, de 22 de setembro de 1987, e alte•rada pelo 
Decreto Estadual n• 2.540, de 18 de outubro de 1993, com Plano de Manejo e 
Zoneamento aprovado pela Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 
CEPRAM, n• 1.660, de 22 de maio de 1998; 

11 - Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos, instituída 
pelo Decreto Estadual n• 7.595, de 5 de junho de 1999; 

111 - Área ·de Proteção Ambiental Joanes I !pitanga, instiltuida pelo 
Decreto Estadual n• 7.596, de 5 de junho de 1999, com Zoneamento Ecológico
Econômico aprovado pela Resolução CEPRAM n• 2.974, de 24 de maio de :2002; 

IV - Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre/ São Bartolomeu, 
instituída pelo Decreto Estadual n• 7.970, de 5'de junho de 2001. 

Art~ 219. São diretrizes para as áreas incluídas na APA das Lagoas e 
Dunas do Abaeté: 

I - recuperação e preservação da vegetação de restinga, em especial 
no maciço de dunas; 

11 - compatibilização da conservação ambiental com o uscl para fins 
ritualisticos pelas religiões afro-brasileiras, e também com usos de lazt!r, turismo 
ecológico, atividades culturais e como centro de referência para a educação 
ambiental; 

111 - manutenção de padrões de ocupação do solo de baixa/média 
densidade, em especial nos espaços urbanizados implantados na proximidade de 
ambientes de lagoas e de dunas; 

IV - proteção aos cones de aproximação do Aeroporto de• Salvador, 
mediante controle rigoroso sobre a altura das edificações nas áreas afetadas pelas 
normas de segurança de vôo; 

V - restrição ao uso residencial nas zonas de maior intensidade de 
ruído resultantes da operação do aeroporto. 

Art. 220. São diretrizes p~ra as áreas do Municipio incluidas na APA da 
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Baía de Todos os Santos, especificamente as ilhas dos Frades, de Maré, do Bom 
Jesus dos Passos, de Santo Antônio, e as ilhotas ltapipuca, Lingua de Baleia e dos 
Coqueiros: 

1 - promoção de gestões junto ao Governo do Estado para conclusão 
do zoneamento ambiental da APA, com a participação do Município nos assuntos 
pertinentes ao seu território; 

11 - implementação de politica de desenvolvimento sustentável que 
concilie a conservação do ambiente natural com a proteção das características 
socioculturais das populações nativas, resguardando a característica das ilhas como 
espaços singulares e diferenciados do restante do Município, preservando os núcleos 
de pesca e veraneio, e incentivando a produção econômica artesanal; 

111 - elaboração de estudos ambientais específicos para constituição de 
Unidade de Conservação Integral na Ilha dos Frades, de modo a preservar a 
vegetação de Mata Atlãntica, que mantém grande qualidade ecológica; 

IV - enquadramento dos núcleos residenciais existentes como Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS, nos termos desta Lei, objetivando a 
regularização urbanística e fundiária, e o atendimento das demandas básicas de infra
estrutura e serviços urbanos em cada localidade; 

V - acompanhamento, fiscalização e controle efetivo da expansão dos 
assentamentos existentes, com a participação e comprometimento da comunidade 
local; 

VI - controle rigoroso do Poder Público Municipal sobre: 

a) a ocupação da faixa de praia, especialmente por edificações e outras 
obras de caráter permanente; 

b) a instalação de sistemas de esgotos e depurações incompletas que 
impliquem na contaminação das praias, manguezais, e lençol freático que alimenta os 
poços de água que abastecem a população local; 

c) empreendimentos que comportem desmatamento, queimada e 
terraplanagem, capazes de desencadear processos erosivos e que resultem na 
desfiguração da morfologia do sitio e da paisagem. 

VIl - para a ilha de Bom Jesus dos Passos, que já atingiu um nível 
básico de urbanização, elaboração de plano urbanístico, contemplando sua 
estruturação espacial, complementação da infra-estrutura e serviços, e 
estabelecimento de normas específicas de uso e ocupação do solo. 

Art. 221. São diretrizes para as áreas do Município incluídas na APA do 
Joanes /!pitanga: 

I - elaboração c!e estudos específicos para constituição de Unidade de 
Conservação Integral abrangendo a área de proteção á represa de !pitanga I, de 
modo a preservar a vegetação existente e a qualidade do manancial; 

11 - nas áreas integrantes da Zona de Proteção Ambiental, ZPAM, 
permissão de parcelamento apenas em grandes lotes, destinados preferencialmente a 
usos residenciais de lazer, atividades agrícolas, extrativistas, de criação de animais de 
pequeno porte, e serviços que não impliquem em poluição ambiental ou atração de 
grande contingente populacional; 

111 - implementação de programas de recuperação e preservação 
ambiental, compreendendo a relocação dos assentamentos populacionais e das 
atividades incompatíveis localizadas na faixa de proteção das represas do rio !pitanga; 

. IV : pr?ibição da instalação de sistemas de esgotos e depurações 
Incompletas que Impliquem na contaminação do lençol freático e comprometam a 
qualidade dos mananciais; 

V - controle da exploração mineral nas áreas outorgadas, mantendo-a 
em mve1s compatíveis com a capacidade de recuperação do ambiente e 
condicionando-a a reconstituição da paisagem na medida em que forem encerradas 
as atividades de lavra; 

VI - controle rigoroso do Poder Público sobre a expansão dos 
assentamentos existentes nas áreas de contribuição da bacia hidráulica das represas 
do rio I pitanga, bem como na fronteira com o Município de Lauro de Freitas; 

VIl - proibição de empreendimentos que comportem desmatamento, 
queimada e terraplanagem, capazes de desencadear processos erosivos ou interferir 
no sistema hídrico; 

VIII - monitoração permanente da operação e do impacto do Aterro 
Sanitário Centro sobre o meio ambiente, em especial sobre a qualidade das águas do 
manancial, bem como sobre os usos na vizinhança. 

Art. 222. São diretrizes para as áreas incluídas na APA da Bacia do 
Cobre/São Bartolomeu: 

I - promoção de gestões junto ao Governo do Estado da Bahia para 
conclusão do zoneamento ambiental da APA, com a participação do Município; 

11 - atualização do enquadramento e da legislação de proteção ao 
Parque de Pirajá/São Bartolomeu, compatibilizando-os com as normas ambientais 
vigentes e com as diretrizes desta Lei; 

111 - elaboração de estudos ambientais específicos para constituição de 
Unidade de Conservação Integral abrangendo a área de proteção á represa do Rio do 
Cobre, de modo a preservar a vegetação que mantém grande qualidade ecológica e é 
considerada Reserva de Biosfera da Mata Atlântica; 

IV - elaboração de estudos específicos para recuperação do· Parque 
São Bartolomeu, compatibilizando a conservação ambiental com o valor s.imbólico 
atribuído a esta área pelas religiões afro-brasileiras, que institui sua sacralidade e uso 
para fins ritualísticos, e também com usos de lazer de contato com a natureza, 
turismo ecológico, atividades culturais e como centro de referência para a educação 
ambiental; 

V - controle sobre a ocupação intensiva do solo nas áreas de 
contribuição das nascentes do rio do Cobre e na vizinhança do Parque Pirajá/São 
Bartolomeu; 

VI - implementação de programas de recuperação ambiental, 
compreendendo a relocação dos assentamentos residenciais e das altividades 
econômicas incompatíveis localizadas no Parque Pirajá/São Bartolomeu; 

VIl - controle da exploração mineral na área outorgada, mantendo-a em 
níveis compatíveis com a capacidade de recuperação do ambiente e condicicmando-a 
a reconstituição da paisagem na medida em que forem encerradas as atividades de 
lavra. 

Seção lU 
Do Subsistema de Áreas de Valor Urbano-Ambiental 

Subseção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 223. Áreas de Valor Urbano-Ambiental são espaços do Município, 
públicos ou privados, dotados de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do 
ponto de vista ambiental e/ou cultural, significativos para o equilíbrio e o conforto 
ambiental, para a conservação da memória local, das manifestações clllturais e 
também para a sociabilidade no ambiente urbano. 

Art. 224. As Áreas de Valor Urbano-Ambiental subdividem-se e1m: 

I -Áreas de Proteção de Recursos Naturais, APRN; 
11 -Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, APCP; 
111 - Áreas de Borda Marítima, ABM; 
IV - Espaços Abertos de Recreação e Lazer, ERL; 
V - Áreas Arborizadas, AA. 

Art. 225. As Áreas de Proteção de Recursos Naturais, APRN, e Areas 
de Proteção Cultural e Paisagística, APCP, serão regulamentadas por lei e.5pecífica 
baseada nesta Lei, da qual deverá constar: 

I - a delimitação da área; 

11 - o zoneamento, quando couber, estabelecendo as áreas de proteção 
rigorosa e áreas de amortecimento; · 

111 - os critérios para proteção dos elementos naturais ou bens. culturais 
inseridos na área; 

IV - os critérios e restrições incidentes de uso e ocupação do solo, 
inclusive para parcelamento, quando for o caso; 

V - orientações para aplicação dos instrumentos de Política Urbana; 

VI - normas especificas para o licenciamento urbanístico e ambiental 
que se fizerem necessárias. 

Parágrafo único. Uma vez instituídas, as Áreas de Proteção de 
Recursos Naturais, APRN, e Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, APCP, não 
são susceptíveis de desafetação das categorias respectivas. 

Subseção// 
Das Areas de Proteção de Recursos Naturais 

Art. 226. As Áreas de Proteção de Recursos Naturais, APRN, são 
destinadas á conservação de elementos naturais significativos para o equi:líbrio e o 
conforto ambiental urbano, compreendendo: 

I - áreas, em geral de pequena extensão, representativas de 
ecossistemas singulares remanescentes no território do Município; 

11 - áreas cujos valores naturais encontram-se parcialmente 
desçaracterizados em relação ás suas condições originais, mas que justificam 
proteção em razão das funções desempenhadas no ambiente urbano; 

111 - áreas localizadas no entorno de Unidades de Conservação 
Ambiental, nas quais a intensidade ou as características do uso e a ocupaç~io do solo 
podem interferir no equilíbrio ambiental dessas Unidades; 

IV - áreas parcialmente urbanizadas, ou 'em processo de urbanização, 
que requeiram a adoção de critérios e restrições específicos de modo a conciliar o uso 
e ocupação do solo com a preservação dos atributos ambientais existentes. 

Parágrafo único. As Áreas de Proteção de Recursos Naturai:s, APRN, 
poderão vir a constituir ou comportar Unidades de Conservação dentro dos seus 
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limites, na medida em que sejam identificados atributos ambientais que justifiquem 
proteção mais rigorosa, atendidas as disposições desta Lei. 

Art. 227. Sem prejuizo do enquadramento e delimitação de outras 
áreas por lei específica, passam a constituir Areas de Proteção de Recursos Naturais, 
APRN, aquelas delimitadas no Mapa 07, integrante desta Lei, especificamente: 

Claras. 

I - APRN das Dunas de Armação; 
11 - APRN dos Vales do Cascão e Cachoeirinha; 
111 - APRN de Pituaçu; 
IV - APRN dos Vales da Mata Escura e do Rio da Prata; 
V - APRN da Mata dos Oitis; 
VI - APRN de São Marcos; 
VIl - APRN do Manguezal do Rio Passa Vaca; 
VIII - APRN de Jaguaribe; 
IX - APRN das Bacias do Cobre e Paraguari; 
X - APRN de Aratu; 
XI - APRN da Lagoa dos Pássaros; 
XII - APRN das Dunas di! Bolandeira; 
XIII - APRN da Area do Hospital Dom Rodrigo de Menezes em Águas 

§ 1 • O órgão de planejamento, em articulação com o órgão 
responsável pela gestão ambiental do Município, elaborará lei especifica definindo o 
uso sustentado das áreas enquadradas como APRN, segundo as particularidades de 
cada uma. 

§ 2• Planos urbanísticos e setoriais baseados no Plano Diretor poderão 
indicar novas áreas do Município a serem enquadradas na categoria de APRN, 
mediante estudos específicos. 

Art. 228. São diretrizes para as Areas de Proteção de Recursos 
Naturais, APRN: 

I - para a APRN das Dunas de Armação: 

a) realização de estudos ambientais para institucionalização da área 
correspondente· a APRN como Unidade de Conservação, atendidos os critérios da 
legislação pertinente, considerando a fragilidade do ambiente de dunas e sua função 
como refúgio de aves migratórias no ambiente urbano; 

b) restrição total de qualquer uso nesta área até que se concluam os 
estudos ambientals indicando as formas possíveis de manejo; 

11 - para a APRN dos Vales do Cascão e Cachoeirinha: 

a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação 
permanente e áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo 
existente; 

b) realização de estudos ambientais para institucionalização da área de 
floresta densa, que se constitui em remanescente de Mata Atlântica, como Unidade 
de Conservação, atendidos os critérios da legislação pertinente; 

111 - para a APRN de Pituaçu: 

a) estabelecimento de zoneamento para a APRN, com definição dos 
limites do Parque Urbano de Pituaçu e das áreas de proteção contíguas; 

b) preservação da vegetação de porte, das áreas alagadiças e da 
represa, de forma compatibilizada e controlada com o uso intensivo para o lazer e a 
recreação, turismo ecológico, atividades culturais e educação ambiental; 

c) promoção de gestões para elaboração de Plano de Manejo ou 
instrumento equivalente, objetivando a definição das diferentes atividades 
.(j_esenvolvidas no Parque; 

d) estabelecimento de critérios e restrições específicos de ocupação do 
solo para as áreas particulares localizadas no entorno do Parque Urbano, 
compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental, especialmente no que diz 
respeito á preservação da cobertura vegetal e permeabilidade do solo; 

e) expedição de alvarás para implantação de empreendimentos nas 
áreas passíveis de ocupação apenas após o licenciamento ambiental pelo órgão 
competente; 

IV - para a APRN dos Vales da Mata Escura e do Rio da Prata: 

a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação 
permanente e áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo 
existente; 

b) preservação da vegetação remanescente da Mata Atlântica, dos rios 
e áreas alagadiças, de forma compatibilizada e controlada com os usos de lazer, 
turismo ecológico, atividades culturais e como centro de referência para educação 
ambiental; 

c) realização de estudos para implantação de Parque Urbano, como 
tratamento urbanístico e implantação de equipamentos de recreação e lazer na área 
próxima à BR 324; 

V - para a APRN da Mata dos Oitis: 

Págin~ 

a) regulamentação da ·área instituída como Jardim Botâni,;o de 
Salvador pelo Decreto n• 13.546, de 22 de março de 2002, nos termos da Res1Jiução 
CONAMA n• 266, de 03 de agosto de 2000, e normas supervenientes; 

b) estabelecimento de parcerias com instituições educacionais. e de 
pesquisa para implantação de núcleo de educação ambiental, pesquisa genética e 
formação de mão-de-obra para jardinagem pública; 

c) adoção de medidas efetivas para o controle de invasões ou 
depredação dos recursos ambientais existentes; 

VI - para a APRN de São Marcos: 

a) zoneamento e estabelecimento de critérios e restrições espe•cíficos 
de ocupação para as áreas urbanizadas ou passíveis de urbanização, 
compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental; 

b) viabilização, mediante a utilização dos instrumentos de política 
urbana, de preservação de parte da área densamente arborizada, integrando-a ao 
domínio público; 

c) integração das áreas de conservação ambiental com o Parque 
Urbano de Canabrava; 

VIl - para· a APRN do Manguezal do Rio Passa Vaca: 

a) preservação permanente do manguezal, com restrição de q1Jalquer 
uso que possa comprometer o ecossistema; 

b) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental da AF'RN, de 
modo a assegurar sua subsistência no ambiente urbano; 

c) estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa para 
implantação de núcleo de educação ambiental na área; 

VIII - p~ra a APRN de Jaguaribe: 

a) estabelecimento de zoneamento para a APRN, com delimitação das 
áreas de preservação permanente, em especial as faixas de proteção às nascentes e 
margens do Rio Jaguaribe e de seus afluentes, e as áreas de ocupação sustentável 
contíguas; 

b) estabelecimento de critérios e restrições específicos oe oc:upação 
para as áreas urbanizadas ou passíveis de urbanização, compatibilizando o uso do 
solo com a proteção ambiental; 

c) definição de critérios especiais para a implantação da Avenida 29 de 
Março, com especial atenção para a manutenção da permeabilidade do solo nas 
áreas de inundação do Rio Jaguaribe; 

d) expedição de alvarás para implantação de empreendimentos de 
urbanização pelo Município, apenas após o licenciamento devido pelo órgão 
ambiental competente, em observância à legislação ambiental e, especialmente o 
estabelecido na Lei Federal n• 11.428/2006; 

IX- para a APRN das Bacias do Cobre e Paraguari: 

a) estabelecimento de zoneamento para a APRN, compatibilizando-o 
com o zoneamento da Area de Proteção Ambiental Bacia do Cobre/ São Bartolomeu, 
e definindo critérios e restrições de ocupação para as áreas adjacentes, não incluídas 
na poligonal da APA estadual; 

b) delimitação das áreas de preservação permanente, em especial as 
faixas de proteção às nascentes e margens do rio do Cobre e de seus afluentes, e 
áreas úmidas nas margens do Rio Paraguari; 

c) definição de critérios para monitoração da extração de minérios na 
proximidade da represa do Cobre, de modo a reduzir o dano ambiental resultante da 
atividade; 

d) estabelecimento de critérios e restrições específicos para controle do 
adensamento das áreas habitacionais incluídas na APRN, compatibilizando o uso do 
solo com a proteção ambiental; 

e) preservação da Mata Atlântica de forma compatibilizada c:om usos 
de lazer de contato com a natureza, turismo ecológico, atividades culturais e 
manifestações religiosas, especialmente na área correspondente ao Parqu•3 de São 
Bartolomeu, e como centro de referência para a educação ambiental; 

X- para a APRN de Aratu: 

a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de pre~Servação 
permanente e áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo 
existente; 

b) realização de estudos ambientais para institucionalizaç:iio, como 
Unidade de Conservação, das áreas de mangues e de floresta densa associadas ao 
domínio de Mata Atlântica integrantes da APRN, atendidos os critérios da legislação 
pertinente; 

c) definição de critérios especiais de uso e ocupação do solo para as 
áreas urbanizadas ou de ocupação espontânea adjacentes às áreas de proteção 
rigorosa; 
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d) compatibilização dos usos industriais com a comoervação ambiental; 

XI - para a APRN da Lagoa dos Pássaros: 

a) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental da APRN, de 
modo a assegurar a recarga da lagoa e a manutenção da sua qualidade hídrica; 

b) controle da ocupação do solo nas áreas de entorno da lagoa; 

c) monitoração permanente do uso da lagoa; 

XII - para a APRN das Dunas da Bolandeira: 

a) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental e realização 
de estudos ambientais para avaliação dos usos compatíveis, considerando a 
fragilidade do ambiente de dunas, visando a sua preservação; 

b) estabelecimento de parcerias com instituições educacionais para 
implantação de núcleo de educação ambiental na área. 

XIII - para a APRN da Área do Hospital Dom Rodrigo de Menezes em 
Águas Claras: 

a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação 
permanente e áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo 
existente; 

b) realização de estudos ambientais para institucionalização da área de 
floresta densa, que se constitui em remanescente de Mata Atlântica, como Unidade 
de Conservação, atendidos os critérios da legislação pertinente; 

c) implantação de núcleo de educação ambiental na área. 

Subseção 111 
Das Areas de Proteção Cultural e Paisagistica 

Art. 229. As Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, APCP, são 
destinadas á conservação de elementos significativos do ponto de vista cultural, 
associados à memória, pluralidade e diversidade de manifestações e formas de 
expressão das identidades da sociedade local, e para a imagem ambiental urbana, 
compreendendo: 

I - sítios integrados por conjuntos· monumentais ou monumentos 
individuais e seu entorno, de valor histórico e/ou cultural reconhecido pela União, o 
Estado ou o Município; 

11 - áreas com tipologias de edificações e ambiências de valor simbólico 
e/ou significativo para a fixação da memória e a cultura da cidade, ou de um 
determinado grupo social, religioso ou étnico; 

111 - áreas de interesse arqueológico, constituídas por segmentos do 
meio físico modificados pela ação humana segundo comportamentos culturalmente 

. determinados e manifestações materiais que têm potencial informativo sobre relações 
e processos socioculturais passados, incluindo: 

a) os espaços em que há superposições de ocupações; 

b) conjuntos de edifícios com unidade cronológica e funcional, vestígios 
únicos de dado momento de construção histórica da cidade ou representantes de um 
determinado grupo social, religioso ou étnico; 

c) locais identificados ou com probabilidade de existir no subsolo 
material indígena, com base em notícias documentais e bibliográficas de aldeamentos 
indígenas, áreas de antiga ocupação colonial e pós-colonial degradadas, ruínas, 
áreas de eliminação de vestígios comprovadas; 

IV - elementos de paisagem natural, como flora, formação geológica e 
geomorfológica, espelhos d'água ou outras condições naturais que configurem 
referencial cênico e/ou simbólico. 

Parágrafo único. As Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, APCP, 
deverão incluir, no ato de sua regulamentação, o entorno paisagístico no qual deverão 
ser preservadas as visuais do exemplar e/ou do conjunto a ser protegido. 

Art. 230. Sem prejuízo do enquadramento e delimitação de outras 
àreas por lei específica, são enquadradas como Áreas de Proteção Cultural e 
Paisagística, APCP, aquelas delimitadas no Mapa 07 do Anexo 3, integrante desta 
Lei: 

I - APCP compreendendo o Centro Histórico de Salvador e outras 
áreas indicadas, instituída pela Lei n• 3.289, 21 de setembro de 1983; 

11 - APCP llê lyá Omin lyámassê (Terreiro do Gantois), instituída pela 
Lei n• 3.590, de 16 de dezembro de 1985; 

111 - APCP compreendendo os candomblés llê Axé lyá Nassô Oká 
(Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho), lpatitió Gallo (Terreiro São Jerônimo), e 

•Zoôgodô Bogun Malê Rundô (Terreiro do Bogun), instituída pela Lei n• 3.591, de 16 
de dezembro de 1985; 

IV - APCP llê Axé Opô Afonjá (Terreiro de São Gonçalo do Retiro), 
instituída pela Lei n• 3.515, de 22 de julho de 1985; 
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V - APCP llê Asipá, instituída pela Lei n• 5. 773, de 23 de agosto de 
2000; 

VI - APCP Nossa Senhora do Resgate, instituída pela Lei n• 5.860, de 
29 de dezembro de 2000; 

VIl - APCP do Morro do Gavazza; 

VIII - APCP Ladeira da Barra/ Santo Antonio da Barra; 

IX - APCP do Morro Clemente Mariani; 

X - APCP da Encosta da Vitória; 

XI - APCP da Encosta do Canela; 

XII - APCP da Encosta de Ondina/São Lázaro; 

XIII - APCP do Rio Vermelho; 

XIV - APCP de Monte Serrat; 

XV - APCP da Colina e Baixa do Bonfim; 

XVI - APCP da Penha/Ribeira; 

XVII - APCP Terreiro de Candomblé do Bate Folha Manso 
Banduquemqué; 

Mokambo); 

Passos; 

XVIII - APCP do Parque Histórico de Pirajá; 

XIX - APCP Onzó Ngunzo Za Nkisi Dandalunda Ye Tempc> (Terreiro 

XX - APCP de Nossa Senhora de Escada; 

XXI - APCP de São Tomé de Paripe; 

XXII - APCP de Nossa Senhora das Neves, na Ilha de Maré; 

XXIII - APCP de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades; 

XXIV - APCP de Loreto, na Ilha dos Frades; 

XXV - APCP do Bom Jesus dos Passos, na Ilha do Bom Jesus dos 

XXVI - APCP Jardim de Allah; 

XXVII - APCP da Praia dos Artistas; 

XXVIII - APCP de Piatã . 

Art. 231. São diretrizes gerais para as Áreas de Proteção Cultural e 
Paisagística, APCP: 

I - regulamentação, mediante legislação específica, das áreas 
indicadas nesta Lei para institucionalização como APCP; 

11 - identificação, mapeamento e delimitação de novas áreas do 
Município, passíveis de enquadramento como APCP, que serão institucionalizadas 
mediante lei especifica; 

111 - atualização, ampliação e/ou complementação da legislação 
municipal vigente, em parceria com órgãos públicos de outros níveis de gc>vemo com 
competência correlata na proteção do patrimônio cultural, abrangendo as áreas de 
interesse cultural e paisagístico no Município; 

IV - preservação e valorização dos sítios, dos monumentos e seu 
entorno quanto a modificações na morfologia, volumetria das edificaçôes, visuais 
internas e externas, ambiência e silhueta urbana; 

V - elaboração de projetos urbanísticos, normas, procedimentos 
específicos e programas de intervenção, com a participação da comunidade, 
priorizando o uso para o lazer, atividades educativas, culturais e turísticas; 

VI - definição de projetos estruturantes que possam func:ionar como 
catalisadores de desenvolvimento para áreas em processo de deteriora~io do tecido 
urbano, com ênfase na questão habitacional; 

VIl - estabelecimento de parcerias com instituições pública11 e privadas 
para a conservação, recuperação e gestão dos bens culturais integrantes das APCP; 

VIII - para as áreas de interesse arqueológico: 

a) complementação da legislação municipal vigente, com vistas a 
disciplinar as pesquisas e intervenções nas áreas de interesse arqueológic:o; 

b) exigência de Termo de Responsabilidade para licenciamento de 
empreendimentos em sítios arqueológicos; 

c) controle da integridade dos elementos e áreas de interesse 
arqueológico, e recuperação daqueles degradados. 
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--------------------~---------------------------------------------------------------------------~-----
Art. 232. Para a APCP da Encosta da Vitória, aplicam-se os seguintes 

critérios e restrições de uso e ocupação do solo: 

I - nos limites da APCP não será permitido edificar, salvo para a 
construção de equipamentos do tipo píer, teleférico e funicular, mediante avaliação de 
impacto ambiental pelo órgão competente; 

11 - o recobrimento vegetal e a morfologia do terreno deverão ser 
preservados, salvo quando sua erradicação for indispensável para a implantação dos 
equipamentos relacionados no inciso I, de acordo com as indicações da avaliação 
ambiental; 

111 - caso seja autorizada à erradicação de árvores, será obrigatório o 
replantio de outras no local, em igual número e preferencialmente da mesma espécie, 
não sendo permitida introdução de vegetação exógena. 

Art. 233. Para a APCP da Encosta do Canela, aplicam-se os seguintes 
critérios e restrições de uso e ocupação do solo: 

I - preservação da morfologia do terreno e do recobrimento vegetal; 

11 - no easo de autorização para a erradicação de árvores, 
obrigatoriedade do replantio de outras no local, em igual número e preferencialmente 
da mesma espécie, devendo-se evitar a introdução de vegetação exógena; 

111 - os imóveis com testada para as ruas Marechal Floriano e Basílio da 
Gama só poderão ter acesso através dessas vias, não sendo permitida ligação direta 
com o vale. 

Art. 234. A APCP da Encosta de Ondina/São Lázaro é considerada 
área não-edificável, sendo vedadas quaisquer formas de ocupação ou utilização que 
possam comprometer a integridade do sítio. 

Subseção/V 
Da Area de Borda Marítima 

Art. 235. A Área de Borda Marítima, ABM, é a faixa de terra de contato 
com o mar, compreendida entre as águas e os limites por trás da primeira linha de 
colinas ou maciços topográficos que se postam no continente, em que é definida a 
silhueta da Cidade. 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, a Área de Borda Marítima 
compreende dois ambientes distintos, subdivididos nos trechos representados no 
Mapa 07, do Anexo 03 desta Lei: 

I - Borda da Baía de Todos os Santos. compreendendo: 

a) Trecho 1 -Canal de Cotegipe até a Enseada do Cabrito; 
b) Trecho 2- Enseada dos Tainheiros até a Calçada; 
c) Trecho 3 - São Joaquim até a rampa do antigo Mercado Modelo; 
d) Trecho 4 - Conceição até a Encosta da Vitória; 
e) Trecho 5- Encosta da Ladeira da Barra até o Farol da Barra; 

11 - Borda Atlântica, compreendendo: 

a) Trecho 6 - Praia do Farol da Barra até o Centro Espanhol; 
b) Trecho 7- Ondina até a Praia da Bacia das Moças; 
c) Trecho 8 - Alto da Sereia até Amaralina; 
d) Trecho 9 - Pituba até Armação; 
e) Trecho 10- Boca do Rio até Jaguaribe; 
f) Trecho 11 - Piatã até ltapuã; 
g) Trecho 12- Stella Maris até !pitanga. 

Art. 236. São diretrizes para a Borda da Baía de Todos os Santos: 

I - valorização e aproveitamento do potencial turístico e de lazer da 
Baía de Todos os Santos, com estímulo ao desenvolvimento de atividades náuticas e 
aquelas de apoio, bem como à implantação de complexos ou empreendimentos de 
entretenimento e lazer, .e atividades voltadas para a cultura, o esporte e o turismo, 
como hotéis, marinas, restaurantes, museus e teatros, resguardando as 
características da paisagem e as funções urbanas predominantes em cada trecho; 

11 - valorização e/ou requalificação dos espaços e equipamentos de uso 
público e tratamento específico para o uso e a ocupação nas áreas de entorno dos 
monumentos arquitetõnicos e/ou históricos contidos em cada trecho da Orla da Baía; 

111 - recuperação urbano-ambiental ou relocação dos assentamentos 
localizados em áreas de risco para a ocupação humana, especialmente nos casos de 
encostas íngremes e instáveis, nas áreas de influência das marés, em áreas 
inundáveis e de preservação permanente. 

§ 1 o São diretrizes específicas para o Trecho 1 -Canal de Cotegipe até 
a Enseada do Cabrito: 

. I -estímulo ao desenvolvimento econômico da área, mediante a criação 
de condições para a geração de economias de aglomeração, tendo como eixos a 
requalifica?ão da linha ferroviária, em especial do leito e das estações, e a valorização 
e o aproveitamento dos espaços de contato direto com a Baía de Todos os Santos; 

11 - implementação de programas para a instalação de centros de 
cultura, entretenimento, lazer e turismo, a exemplo de marinas, complexos esportivos 
e centros educacionais; 

111 - regularização dos assentamentos localizados em áreas de risco e 
recuperação urbano-ambiental; 

IV - recuperação da qualidade ambiental da Enseada do Cabrito 

§ 2o São diretrizes específicas para o Trecho 2 - Enseada dos 
Tainheiros até a Calçada: 

I - preservação da paisagem da Península de ltapagipe, assegurando a 
visualização de marcos importantes para a imagem da Cidade do Salvador, a 
exemplo da Colina do· Bomfim, das praias da Boa Viagem, da Penha e da Ribeira, e 
da Ponta de Humaitá; 

11 - aproveitamento do potencial náutico da Península de ltapagipe, 
mediante incentivo para implantação de marinas, atracadouros e equipame1ntos de 
apoio às atividades relacionadas à economia do mar; 

111 - implementação de programas para a instalação de centros de 
cultura e de entretenimento nas antigas estruturas industriais existentes, a exemplo de 
complexos esportivos e centros educacionais, funcionando como elementos de 
atratividade integrados aos circuitos de turismo e lazer; 

IV - recuperação e conservação da qualidade ambiental da Enseada 
dos Tainheiros e regularização dos assentamentos precários nas áreas de influência 
das marés; 

V - tratamento urbanístico e paisagístico da rede ferroviária eKistente, 
privilegiando as funções de lazer, turismo e moradia, evitando a desvalorização das 
áreas adjacentes aos corredores. 

§ 3° São diretrizes específicas para o Trecho 3 - São Joaquim até a 
rampa do antigo Mercado Modelo: 

I - recuperação ambiental com revegetação e controle da ocupação em 
toda a área de influência da Falha Geológica, especialmente na encosta da área 
central e adjacências, e valorização das áreas da parte alta, com requalificação dos 
mirantes e melhoria da acessibilidade; 

11 - valorização da área do Porto e requalificação da Feira de São 
Joaquim, permitindo a visualização e ampliando o acesso para o mar; 

111 - intervenção urbanística e melhoria dos equipamentos urbanos, 
especialmente da área do Comércio, com vistas à recuperação da atratividade da 
área, criando condições de conforto para a circulação de pedestres e veículm;. 

§ 4 o São diretrizes específicas para o Trecho 4 - Conceição até a 
Encosta da Vitória: 

I - valorização do trecho Conceição I Gamboa I Aflitos, garantindo a 
acessibilidade à praia, a preservação do perfil da área e da tipologia da ocupação, e 
incentivo à utilização das edificações para atividades mistas e de uso público, tirando 
partido dos recursos de paisagem de modo sustentável; 

11 - incentivo às atividades voltadas para a cultura e turismo, como 
hotéis, restaurantes, museus e teatros, ressalvando as características da p~1isagem e 
das funções urbanas; 

111 - controle do uso e ocupação da encosta e promoção do acessos 
públicos às praias. 

§ 5° São diretrizes específicas para o Trecho 5 - Encosta ela Ladeira 
da Barra até o Farol da Barra: 

I - preservação da paisagem, assegurando a visualização ele marcos 
importantes para a imagem da Cidade, a exemplo da Colina de Santo Antônio da 
Barra, mirantes do late Clube e da Ladeira da Barra, encosta da Ladeira da Barra, 
Morro de Clemente Mariani, fortificações a beira-mar e outras edificaçõe:s de valor 
cultural; 

11 - requalificação yrbanística na área da Ladeira e Porto da Barra, com 
valorização dos mirantes, melhoria da circulação de pedestres e renovação das 
construções deterioradas, privilegiando a implantação de equipamentos que abriguem 
serviços de apoio à cultura, ao lazer e turismo. 

Art. 237. São diretrizes p'ara a Borda Atlântica: 

I - incentivo às atividades de serviços, com ênfase em lazer, cultura e 
turismo, especialmente a hotelaria; 

11 - requalificação da urbanização nos espaços compreendidos entre a 
faixa de praia e a primeira quadra edificada, especialmente dos espaços públicos, 
dotando-os de equipamentos e mobiliário adequado; 

111 - controle da altura das edificações nas primeiras quadras próximas 
ao mar, limitada pela possibilidade de sombreamento da praia no período das 8:00 
(oito) horas até as 16:00 (dezesseis) horas, e resguardando a ventilação d·os espaços 
interiores; 

IV-VETADO. 

§ 1 o São diretrizes específicas para o Trecho 6 - Praia do Farol da 
Barra até o Centro Espanhol: 
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I - incentivo para substituição de edificações deterioradas e ocupação 
de espaços subutlizados localizados nas quadras próximas ao mar; 

11 - ampliação das calçadas à beira-mar, favorecendo a circulação de 
pessoas, de ciclistas e a prática de esportes. 

§ 2• São diretrizes especificas para o Trecho 7 - Ondina até a praia da 
Bacia das Moças: 

I - melhoria das condições de habitação, com a regularização da 
ocupação e controle sobre a expansão dos assentamentos de São Lázaro, Alto de 
Ondina e Alto da Alegria; 

11 - ampliação das calçadas à beira-mar, favorecendo a circulação de 
pessoas, particularmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de ciclistas 
e a prática de esportes. 

§ 3• São diretrizes especificas para o Trecho 8 - Alto da Sereia até 
Amaralina: 

I - adoção de solução viária que confira maior integração à área no 
trecho entre a Paciência e Amaralina, criando espaços que possibilitem a livre 
circulação e convivio de pessoas, de acordo com a vocação turística e de lazer; 

11 - proteção aos marcos referenciais e à paisagem, contemplando a 
visão e preservação da Praia da Paciência com sua secular balaustrada, sitios e 
edificações de valor cultural, entre os quais o Largo de Santana, a Casa do Peso, os 
Mirantes do Alto da Sereia e Alto da Enseada, os exemplares arquitetônicos 
remanescentes do final do século XIX e infcio do século XX e os cenários de eventos 
importantes para a cultura local, como a tradicional Festa do Rio Vermelho; 

111 - incentivo para implantação de novos usos residenciais nas quadras 
próximas ao mar localizadas entre a Av. Visconde de ltaborai e a Av. Otávio 
Mangabeira. 

§ 4• São diretrizes especificas para o Trecho 9- Pituba até Armação: 

I - extensão dos projetos de reurbanização à Avenida Otávio 
Mangabeira e Rua Minas Gerais e intensificação da arborização em áreas públicas na 
failca de praia; 

11 - incentivo para implantação de usos residenciais e empreendimentos 
voltados ao lazer e turismo. 

§ 5• São diretrizes específicas para o Trecho 10 - Boca do Rio até 
Jaguaribe: 

I - revisão dos padrões de ocupação do solo, favorecendo a 
substituição de estruturas deterioradas e subutilizadas por novos usos residenciais e 
atividades econômicas vinculadas à cultura, ao lazer e turismo; 

11 - integração paisagisticà do Parque de Pituaçu à Orla Atlântica, com 
a qualificação do espaço compreendido entre as duas pistas de tráfego. 

§ e• São diretrizes específicas para o T[echo 11 - Piatã até ltapuã: 

I - requalificação urbanistica e arquitetônica dos espaços de circulação 
e equipamentos localizados na faixa de praia, privilegiando o livre acesso e a 
visualização do mar, especialmente em Piatã e ltapuã; 

11 - criação de esP.aços para circulação de pedestres e ciclistas no 
trecho entre a Av. Orlando Gomes até a Av. Dorival Caymmi; 

111 - controle de novas ocupações informais e reurbanização do centro 
de ltapuã e do entorno do Farol de ltapuã e Lagoa do Abaeté. t 

§ 7• São diretrizes especificas para o Trecho 12 - Stella Maris até 
I pitanga: 

I - incentivo para a localização de empreendimentos de hotelaria, 
aproveitando as condições da área para a implantação de resorls e equipamentos 
similares; 

11 - redefinição do sistema viário nos loteamentos Alamedas da Praia e 
Praias do Flamengo, visando o atendimento às demandas de tráfego atuais e futuras, 
decorrentes da implantação de equipamentos de turismo e lazer. 

Art. 238. As edificações a se implantar nas Áreas de Borda Maritima 
ficam sujeitas à restrição de gabarito de altura máximo, de acordo com o Mapa 08, do 
Anexo 3, e demais critérios estabelecidos nesta Lei e pela legislação de ordenamento 
dq uso e ocupação do solo. 

§ 1 • Na Orla Atlântica, nas primeiras quadras próximas ao mar, 
re~peitado o limite máximo estabelecido no caput deste artigo, a altura das 
edificações na Área de Borda Marltima será limitada por um plano que forma um 
ângulo em relação ao plano horizontal, tendo como vértice o limite do passeio da via 
litorânea com a f111ixa de praia. 

§ 2• O ângulo a que se refere o §1 • será de 38° (trinta e oito graus) 
para os trechos 6, 7 e 8, e de 21• (vinte e um graus) para os trechos 9, 10 e 11, 
conforme o Mapa 08, do Anexo 3 desta Lei. 

§ 3° O gabarito máximo de altura na área de. borda maritima do trecho 
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8, compreendido entre as Ruas Vila Matos e Euclides de Matos, fica limitado a 12m 
(doze metros). 

Art. 239. VETA DO. 

Art. 240. Nas áreas onde o gabarito é majorado em relação ac1 definido 
na Lei n• 6.586/2004, caberá a cobrança de contrapartida, nos termos dos actigos 85, 
86 e 87 da Lei Orgânica do Municipio de Salvador, pela permissividade ora criada. 

Parágrafo único. V E T A D O. 

Subseção V 
Dos Espaços Abertos de Recreação e Lazer 

Art. 241. Os Espaços Abertos de Recreação e Lazer d1o áreas 
urbanizadas, dotadas ou não de atributos naturais, destinadas ao convivio social, ao 
lazer, à prática de esportes e à recreação ativa ou contemplativa da população, 
compreendendo as subcategorias: 

I - Parques Urbanos; 
11 - Espaços Abertos Urbanizados. 

§ 1• Parque Urbano, PU, é a área pública dotada de atributos naturais, 
parcial ou completamente urbanizada, destinada ao lazer ativo e contemplativo, à 
prática de esportes e atividades recreativas e culturais da população. 

§ 2• Espaço Aberto Urbanizado, EAU, é a área pública urbanizada 
destinada ao convlvio social, ao lazer, à prática de esportes e à recreação ativa ou 
contemplativa da população, correspondendo aos parques de recreação, às praças, 
largos, mirantes e outros equipamentos públicos de recreação e lazer. 

Art. 242. Classificam-se como Espaços Abertos de Recreação e Lazer, 
na subcategoria de Parques Urbanos, PU, conforme representação no Mapa 07 do 
Anexo 3 desta Lei: 

I - Parque Zoo-botânico de Ondina; 
11 - Parque Joventino Silva; 
111 - Parque Metropolitano de Pituaçu; 
IV - Parque da Lagoa da Paixão; 
V - Parque Sócio-ambiental de Canabrava; 
VI - Parque do Vale da Mata Escura; 
VIl - Parque Ecológico do Vale Encantado; 
VIII - Parque do !pitanga. 

Art. 243. São diretrizes para os Parques Urbanos, PU: 

I - elaboração de plano especifico, objetivando a definição das 
atividades a serem desenvolvidas no Parque, compatibilizando a conserva1;ão dos 
conjuntos de vegetação significativos, quando existentes, com o uso intensivo para 
lazer e recreação, turismo ecológico, atividades culturais e esportivas e como centro 
de referência para educação ambiental; 

11 - tratamento urbanlstico e paisaglstico, com aproveitamento para o 
lazer e a recreação, assegurando a conservação dos atributos paisaglsticou e dos 
equipamentos instalados, a manUtenção de altos lndices de permeabilidade de> solo e 
vegetação adaptada para o sombreamento; 

111 - adoção de medidas de controle das invasões, com particlpac;ão das 
comunidades vizinhas; 

IV - implantação de programas para recuperação de áreas degradadas 
e para a recomposição ambiental e paisagistica. 

Parágrafo único. No Parque Sócio-ambiental de Canabrava serão 
implementados programas de manejo para recuperação e recomposição ambi1ental e 
paisagistica das áreas resultantes do aterro sanitário, contemplando atividades 
voltadas para: 

I - promoção e inclusão social da população circunvizinha; 

11 - geração de energia proveniente da decomposição da matéria 
orgânica dos aterros; 

111 - reciclagem de reslduos inorgânicos, em especial o c'ntulho 
proveniente da construção civil. 

Art. 2M. Classificam-se como Espaços Abertos de Recreação e Lazer, 
na subcategoria de Espaços Abertos Urbanizados, EAU, conforme representa·ção no 
Mapa 07 do Anexo 3 desta Lei: 

I -Parque do Dique do Toror6; 
11 - Parque Jardim dos Namorados; 
IIÍ- Parque do Costa Azul; 
IV - Parque Solar Boa Vista; 
V - Parque Atlântico. 

Art. 245. São diretrizes para os Espaços Abertos Urbanizados, EAU: 

I - manutenção e requalificaçlo dos espaços abertos existente11, com 
tratamento urbanlstico adequado, disponibilizando-os para o lazer da comunidade; 

11 • - identificação de novos espaços para a implanta~io de 
equipamentos de recreação, com prioridade para as áreas ocupadas por pop1ulação 
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de baixa renda, considerando a distribuição populacional dos diversos subespaços da 
cidade; 

111 - elaboração de projetos urbanisticos, de t:onservaçio e valorização 
dos atributos naturais e construidos, estruturando os espaços para o lazer e a 
recreação das comunidades circunvizinhas. 

Subseção VI 
Das Areas Arborizadas 

Art. 246. Areas Arborizadas, AA, são áreas edificáveis localizadas na 
Macrozona de Ocupação Urbana, dotadas de conjuntos de vegetação em geral 
antropizados. aue exercem as funções ambientais de contribuir para a permeabilidade 
do solo, recarga dos aqOiferos, controle da erosão do solo e dos alagamentos, o 
conforto climático, sonoro e visual, a qualidade do ar e a imagem ambiental urbana. 

Art. 247. Classificam-se como Áreas Arborizadas, AA, aquelas 
representadas no Mapa 07 do Anexo 3 desta Lei, tendo como diretrizes: 

1 - restri~o .à ocupação de encostas co~ declividade superior a 30% 
(trinta por cento), e manutenção, recuperação ou plantio de vegetação adequada à 
sua estabilização; · 

11 - recuperação e enriquecimento da vegetação, utilizando-se, 
preferencialmente, espécies nativas, privilegiando as espécies arbóreas; 

111 " atendimento dos seguintes critérios para implantação de 
empreendimentos: · 

~) manutenção de percentual minimo de 50% (cinqOenta por cento) de 
área permeável continua; 

b) preservação de 80% (oitenta por cento) da cobertura vegetal de 
porte, assim consideradas as árvores com caules de diâmetro igual ou superior a 
quinze centfmetros; 

IV - quando se tratar de área pública, elaboração de projeto 
urbanistico, privilegiando a conservação e valorização dos atributos naturais, 
estruturando-a como espaço de lazer e recreação, com a máxima preservação 
possivel da cobertura vegetal e da perm~abilidade do solo; · 

V - adoçAo de medidas para reurbanizaçio ou relocaçio dos 
a~sentamentos nas áreas ocupadas precariamente. 

CAPITULO VI· 
DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLITICA URBANA NO MUNICIPIO 

Seçiol 
Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 

Art. 248. Em atendimento à função social da cic:lade e da propriedade, o 
Municipio poderá exigir do proprietário de imóvel localizado na Macrozona de 
Ocupação Urbana, considerado não edificado, subutilizado, ou não utilizado, nos 
termos desta Lei, seu adequado aproveitamento na forma de parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, sob pena sucessivamente de: 

I - aplicação do IPTU progressivo no tempo; 
11 - desapropriação com pagamento em trtulos da divida pública. 

§ 1 • Considera-se não edificado, o terreno ou lote n~o construido. 

§ 2• Coosidera-se não utilizado, o terreno não construido e não 
aproveitado para o exercicio de qualquer atividade que independa de edificações para 
cumprir sua finalidade social. 

§ 3° Considera-se subutilizado: 

I - o terreno edificado, em que a área construida seja inferior a 20% 
(vinte por cento) do potencial construtivo resultante da aplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento Básico, CAB, estabelecido para a zona em que se localize; 

11 - o terreno que contenha obras inacabadas ou paralisadas por mais 
de 05 (cinco) anos; 

111 - a edificação em estado de ruina; 

IV - a edificação ou conjunto de edificações em que 80% (oitenta por 
cento) das unidades imobiliárias estejam desocupadas há mais de 05 (cinco) anos. 

§ 4• Ficam excluidos das obrigações estabelecidas no caput deste 
artigo, os Imóveis: 

I - de interesse ambiental ou cultural, particularmente os integrantes do 
Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM; 

11 - utilizados para atividades econômicas e sociais que não necessitem 
de edificações para exercer suas finalidades; 

111 - em que a subutilizaçio ou não ocupação decorra de 
impossibilidade juridica ou resulte de pendências judiciais; 

IV - cujo proprietário não possua nenhum outro imóvel no Municfpio, 
atestado pelos órgãos competentes, exceto para o caso de parcelamento 
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compulsório. 

§ 5• Os imóveis nas condições a que se refere este artigo, serão 
identificados e seus proprietários notificados. 

§ a• Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este 
artigo, propor ao Executivo Municipal o estabelecimento de Consórcio Imobiliário 
como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

Art. 249. Para os imóveis nas situações caracterizadas nos§§ 1•, 2• e 
3• do art. 248, aplicam-se o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, de 
acordo com os seguintes critérios: 

1 - utilização compulsória, para os imóveis localizados na Macroárea de 
Reestruturação Urbana; 

11 - edificação e utilização compulsória, para os imóveis lOcalizados na 
Macrciárea de Requalificaçio Urbana e na Macroárea de Manutenção da Qualidade 
Urbana; 

111- parcelamento, edificação e utilização compulsória, para os imóveis 
localizados na Macroárea de Estruturação Urbana e na Macroárea de Consolidação 

. Urbana. 

Parágrafo único. Na aplicação dos instrumentos do parcelamento, 
edificaçlo e utilização compulsórios referidos no capuf deste artigo, os imóveis 
localizados na Macroárea de Estruturação Urbana e na Macroárea de Consolidação 
Urbana não poderão sofrer parcel11mento sem que este esteja condicionado à 
proposta de ocupação, mediante urbanização integrada. 

Art. 250. Lei Municipal especifica definirá: 

1-.as condições, etapas e prazos para o cumprimento da obrigação; 

11 - a área minima dos terrenos a serem atingidos em função de sua 
localização na Macrozona de· Ocupação Urbana, e a identificação dos terrenos a 
sere"! atingidos pelo instrumento; · · 

111 - os parâmetros de aproveitamento mfnimo dos imóveis; 

IV - a definição do porte dos empreendimentos, para os quais se 
admite a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda 
o empreendimento como um todo; 

r 
V - as condiçõeS para implementação de Consórcio Imobiliário, c:Omo 

forma de viabilização financeira do parcelamento ou edificação do imóvel; 

VI- os procedimentos para notificação ao proprietário, ~pecificos em 
se tratando de pessoa flsica ou jurldica; 

VIl - a definição do órgão encarregado da notificação ao proprietário e 
da manutenção de cadastros atualizados que permitam a monitoração e fiscalização 
da aplicação dos instrumentos. 

Art. 251. Em caso de descumprimento das obrigações, etapas e prazos 
estabelecidos na lei especifica, o Municipio aplicará alfquotas progressivas do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 

· cinco anos consecutivos, e manterá a cobrança pela alfquota máxima até que o 
proprietáriÓ cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o respectivo 
imóvel. 

§ 1• O valor da alfquota-a ser aplicado não excederá a duas vezes o 
valor referente ao ano anterior, respeitada a alfquota máxima de 15% (quinze por 
cento).. · 

,.§ 2• É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à 
tributação progressiva de que trata este artigo. 

Art. 252. Decorridos os cinco anos de aplicação do IPTU progressivo 
no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação ou. utilização, o Municfpio procederá à desapropriação do imóvel :com 
pagamento em tftulos da divida pública. 

§ 1• Os tftulos da d)vida pública terão prévia aprovação pelo Senado 
Federal e serão resgatados ~~Éo de até dez anos, em prestações anua!s, iguais e 
sucessivas, assegurados o ?or real da indenização e os juros legais de 6% (seis por 
cento) ao ano. / 

§ 2:}>"Í~Ior real da indenização: 

v: refletirá o valor base de cálculo do IPTU, descontado o montante 
incorpo~;adq. ém função de obras realizadas pelo Poder Público na área, após a 
notificaçãO ao proprietário; 

11 - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
çómpensatórios. 

§ 3• Os tftulos dê· que trata este artigo não terão poder liberatório para 
pagamento de tributos. 

§ 4• Os imóveis desapropriados com o pagamento de trtulos da divida 
pública serão utilizados para implantação de ·Habitação de Interesse Social, HIS, 
equipamentos urbanos, sociais e comunitários. ·• 
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§ 5o O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no 
prazo mãximo de cinco anos, contado a partir da sua inco.rp?ração ao patri~ônio 
público, podendo ser efetivado diretamente pelo Poder Publico, ou por me1o de 
alienação ou concessão a terceiros, mediante processo licitatório. 

§ 6° Nos termos do § 5o deste artigo, ficam mantidas para o adquirente 
do imóvel as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas 
no art. 249 desta Lei. 

§ 7" O valor anual das aliquotas e os prazos para aplicação do IPTU 
progressivo no tempo, serão introduzidos no Código Tributário e de Rendas do 
Município. 

Seção 11 
Do Consórcio Imobiliário 

Art. 253. O consórcio imobiliário é a forma de viabilização de planos de 
urbanização ou de edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder 
Público Municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas como pagamento. 

§ 1 o O Poder Público Municipal poderã aplicar o instrumento do 
consórcio imobiliário nas seguintes situações: 

1 - para o cumprimento das obrigações de parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios; 

11 - em ãreas não abrangidas pela exigência de parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios, mas necessárias à realização de intervenções 
urbanísticas previstas nesta Lei; 

111 - para viabilização de Habitação de Interesse Social, HIS, nas Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS 111. 

§ 2o O consórcio imobiliário requer a constituição de um organismo de 
controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da 
sociedade civil, conforme disposto no§ 3°, do art. 4°, da Lei Federal n• 10.257, de 10 
de julho de 2001, Estatuto da Cidade. 

§ 3° O consórcio imobiliário após cumpridas as exigências dos 
parágrafos anteriores obedecerá aos parâmetros que definirão os valores da 
contrapartida da permuta, para avaliação dos beneficios públicos envolvidos, 
definidos por lei especifica. 

Seção 111 . 
Da Desapropriação para Fins Urbanísticos, 

de Área Contígua e por Zona 

Art. 254. A desapropriação para fins urbanísticos, cujo valor serã 
calculado com base no mercado, poderã ser utilizada conforme os casos previstos: 

I- no Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, para: 

a) a salubridade pública; 

b) a criação e melhoramento de centros de população, seu 
abastecimento regular de meios de subsistência; 

c) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 
públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção 
ou ampliação de distritos industriais; 

d) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

e) a preservação e conservação dos monumentos históricos e 
artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as 
medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os asi>ectos mais valiosos ou 
característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados 
pela natureza; 

f) a preservação e conservação adequada de arquivos, documentos e 
outros bens moveis de valor históriro ou artístico; 

g) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e 
cemitérios; 
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e) as terras e éguas suscetíveis de valorização extraordinária, pela 
conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, 
transporte, eletrificação armazenamento de ãgua e irrigação, no caso em que não 
sejam ditas ãreas socialmente aproveitadas; 

f) a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de ãgua 
e de reservas florestais; 

g) a utilização de àreas, locais ou bens que, por suas características, 
sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas; 

111- na Lei Federal no 6.766, de 9 de dézembro de 1979, para: 

a) reloteamento; 
b) demolição; 
c) reconstrução; 
d) incorporação. 

§ 1 o A desapropriação poderã abranger a ãrea contígua necessária ao 
desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem 
extraordinariamente, em conseqüência da realização do serviço. 

§ 2° Em qualquer caso, a declaração de Utilidade Pública deverã 
compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as 
que se destinam à revenda. 

§ 3° As desapropriações para fins urbanísticos deverão ser objeto de 
regulamentação por Legislação Ordinária Municipal, aplicando, o Município, até que 
esta regulamentação ocorra, as disposições da Legislação referida nos artigos 
anteriores. 

§ 4o O pagamento ao expropriado da desapropriação para fins 
urbanísticos poderã ocorrer com a revenda do terreno valorizado ou .com o resultado 
da valorização dos imóveis urbanos, de acordo com o que dispõe o art.2°, inciso XI, 
da Lei Federal n• 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, garantindo
se: 

I - direito de preferência aos ex-proprietários; 

11 - que a alienação a terceiros seja feita mediante licitação. 

§ 5" A revenda somente serã admitida em caso de melhor utilização 
econômica e social do terreno desapropriado, em prol do benefício público. 

Seção IV 
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

Art. 255. A Outorga Onerosa do Direito de Construir é o instrumento 
pelo qual o Poder Público Municipal, mediante pagamento de contrapartida financeira 
a ser prestada pelo beneficiário, poderã autorizar a utilização de potencial adicional 
construtivo superior ao resultante da aplicação do Coeficiente de Aproveitamento 
Básico, CAB, até o limite correspondente ã aplicação do Coeficiente de 
Aproveitamento Mãximo, CAM, estabelecido pelo Plano Diretor para a zona em que 
se localize o imóvel. 

§ 1 o A utilização de coeficientes de aproveitamento superiores ao CAB, 
mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir, poderã ser admitida nas seguintes 
situações: 

I - nas zonas e corredores nos quais haja a indicação de Coeficiente de 
Aproveitamento Mãximo, CAM, conforme o Quadro 01 do Anexo 2 desta Lei; 

11 - para usos residenciais em Zonas de Usos Não-residenciais 
identificadas no Mapa 02 do Anexo 3 , desta Lei como CMC (2) e CMR (3) , bem 
como em Zonas de Usos Predominantemente Residenciais e para usos comerciais e 
de serviços nos Centros e Subcentros Municipais e nos Corredores de Usos 
Diversificados, conforme o Quadro 01 do Anexo 2 e o Mapa 02 do Anexo 3, 
integrantes desta Lei; 

111 - em ãreas integrantes de programas de reurbanização nas quais 
haja interesse público, expresso em lei específica, em estimular o aproveitamento da 
infra-estrutura instalada. 

§ 2° Nas ãreas de Borda Marítima, representadas no Mapa 08 do 
Anexo 03 desta Lei, a utilização de potencial adicional construtivo até o limite 
correspondente ao Coeficiente de Aproveitamento Mãximo, CAM, poderã ser exercido 
exclusivamente mediante a Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

h) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para § 3° Nas demais ãreas do Município, que não as definidas no § 2° 
aeronaves; deste artigo, a utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir em um terreno 

ou lote serã limitada a 50% (cinqüenta por cento) do potencial adicional construtivo 
11 - na Lei Federal no 4.132, de 1 O de setembro de 1962, para: permitido para cada zona ou corredor, devendo o restante ser exercido mediante o 

instrumento da Transferência do Direito de Construir. 
a) o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 

correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros 
de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; 

b) o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 
povoamento e trabalho agrícola; 

c) a· manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a 
tolerância expressa do proprietário, tenham construído sua habitação, formando 
núcleos residenciais com mais de 10 (dez) famílias; 

d) a construção de casas populares; 

§ 4°_ Os empreendimentos de Habitação de Interesse Social, HIS, nos 
termos desta Lei, poderão atingir o Coeficiente de Aproveitamento Mãximo, CAM, 
previsto para a zona em que se localizem, sem prestação de contrapartida financeira 
pela utilização de coeficientes superiores ao Coeficiente de Aproveitamento Bãsico, 
CAB. 

Art. 256. A Outorga Onerosa do Direito de Construir serã concedida 
apenas depois de constatada a inexistência de prejuízos reais ou potenciais ao 
patrimônio cultural, à paisagem, ao meio ambiente e à mobilidade na ãrea, 
respeitados os gabaritos de altura das edificações, os índices de ocupação e de 
permeabilidade, e o~ recuos e afastamentos fixados pela legislaÇão para as zonas ou 
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corredores, nas quais seja admitida a recepção de potencial construtivo adicional, nos 
termos desta Lei. 

§ 1 o Na autorização do direito de construir adicional, serão observados 
os seguintes critérios e restrições: 

I - a área construida para efeito do cálculo do coeficiente de 
aproveitamento não excederá ao limite máximo estabelecido para o terreno ou lote 
receptor, de acordo com a aplicação do Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, 
segundo a zona em que se localize, conforme Quadro 01 do Anexo 2, e Mapa 02 do 
Anexo 3, integrantes desta Lei; 

11 - na Area de Borda Marítima a Quota de Conforto das unidades 
imobiliárias integrantes de empreendimentos beneficiados pela Outorga Onerosa do 
Direito de Construir será ampliada proporcionalmente ao incremento de área 
construida, atendendo ao minimo de 13,00m2 (treze metros quadrados) por habitante, 
calculada de acordo com os parâmetros dimensionais estabelecidos no Código de 
Obras do Municipio; 

111 - nos casos em que o potencial construtivo, objeto da outorga 
onerosa corresponder a mais de 20% (vinte por cento) do CAB da zona em que se 
localize o terreno receptor, o impacto urbanistico decorrente da implantação do 
empreendimento será avaliado pelo_ órgão de planejamento do Município, no tocante: 

a) à saturação da capacidade viária; 
b) ao meio ambiente e patrimônio cultural, quando for o caso; 
c) ao volume edificado e sua relação com os usos no entorno. 
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Seção V 
Da Outorga Onerosa de Uso 

Art. 258. A Outorga Onerosa de Uso é o instrumento pelo qual o Poder 
Público Municipal, mediante pagamento de contrapartida financeira a ser prestada 
pelo beneficiário, poderá autorizar usos ou o exercicio de parâmetros urbanisticos 
mais permissivos, nas situações e mediante os critérios estabelecidos nesta Lei. 

§ 1 o A Outorga Onerosa de Uso será admitida estritamente no âmbito 
de Operações Urbanas Consorciadas. 

§ 2° A lei que criar cada Operação Urbana Consorciada estabelecerá 
as situações e critérios especificas para a aplicação do instrumento. 

Seção VI 
Da Transferência do Direito de Construir 

Art. 259. A Transferência do Direito de Construir, TRANSCON, é o 
instrumento pelo qual o Poder Público Municipal poderá permitir ao proprietário de 
imóvel urbano, privado ou público, exercer em outro local, ou alienar, mediante 
escritura pública o direito de construir, previsto neste Plano Diretor ou em legislação 
urbanistica dele decorrente, quando o imóvel de sua propriedade for considerado 
necessário para fins de: 

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

11 - criação de espaços abertos de uso público; 

§ 2° A monitoração da utilização da Outorga Onerosa do Direito de 111- preservação de á"reas de valor ambiental indicadas nesta Lei ou em 
Construir será efetuada pelo órgão de planejamento do Municipio, o qual se obrigará lei específica; 
a: 

I - manter registro de todas as operações em arquivo especifico; 

11 - realizar balanço anual dos impactos decorrentes da utilização do 
instrumento sobre as áreas receptoras, dando publicidade aos resultados. 

Art. 257. A contrapartida financeira pela utilização da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir é definida matematicamente pela equação: 

CF= AT x (CAE- CAB) x VUP 

em que: 

CF, é a contrapartida financeira a ser paga ao Municipio em moeda 
corrente; 

AT, é a área do terreno; 

CAE, é o coeficiente de aproveitamento utilizado no empreendimento; 

CAB, é o coeficiente de aproveitamento básico da zona em que se 
localiza o lote ou terreno; 

VUP, é o Valor Unitário Padrão do terreno. 

§ 1" O valor minimo unitário para o pagamento da outorga de que trata 
este artigo não poderá ser inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) quando o VUP tiver 
valores inferiores a esse patamar, devendo esse mínimo ser corrigido na mesma 
proporção que o VUP vier a ser reajustado. 

''§ 2° Os recursos resultantes da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir serão revertidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por 
esta Lei, podendo ser aplicados nos termos do art. 31 da Lei Federal n•. 10.257, de 10 
de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, para: 

I - regularização fundiária; 

11 - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

111 - constituição de reserva fundiária; 

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - criação de espaços urbanos e comunitários; 

Vil - criação de Unidades de Conservação ou proteção de outras áreas 
de interesse público; 

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagistico. 

§ 3o O Poder Executivo, ressalvado o interesse público, poderá 
estabelecer que o pagamento do valor apurado como contrapartida pelo uso da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir seja realizado em parcelas mensais, por 
prazo não superior a dezoito meses, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 
e mediante correção monetária, com base na legislação federal para créditos desta 
natureza. 

§ 4° Na hipótese de pagamento parcelado, a expedição do Alvará de 
Habite-se do empreendimento será condicionada à comprovação do pagamento total 
das parcelas nos prazos previstos. 

IV - preservação de imóvel considerado de interesse histórico, cultural, 
paisagístico ou social; 

V - regularização de ZEIS I, 11, IV e V; 

VI - implementação de Habitação de Interesse Social em ZEIS 111. 

§ 1 o As indenizações devidas pelo Municipio em razão da 
desapropriação de imóveis para as finalidades relacionadas no caput poderão ser 
satisfeitas, mediante a concessão ao proprietário da faculdade prevista neste artigo. 

§ 2° A Transferência do Direito de Gonstruir será utilizada para 
aquisição de área para implementação de programas e projetos habitacionais de 
interesse social quando: 

I -tratar-se de plano ou programa para implantação de ZEIS 111; 

11 - para regularização fundiária de ZEIS I, 11 e V, quando não for 
possivel aplicar o Usucapião Coletivo ou a Desapropriação para Fins Urbanisticos; 

111 - quando for necessária a incorporação de novas áreas para 
regularização urbanistica de ZEIS I, IV e V. 

Art. 260. O imóvel sobre o qual se manifeste o interesse público para 
os fins definidos no art. 259 desta Lei será transferido ao domínio do Município, que 
em troca emitirá Certidão de Potencial Construtivo ao proprietário, da qual constará: 

I - a identificação do imóvel cedente, compreendendo: 

a) o nome do proprietário; 
b) a denominação e o código do logradouro de acesso; 
c) o número do imóvel; 
d) a área do lote ou terreno, especificada em metros quadrados; 

11 - o potencial construtivo do im.óvel, correspondente ao direito de 
construir a ser exercido em outro local, especificado em metros quadrados e 
equivalente ao produto da área do terreno ou lote pelo Coeficiente de Aproveitamento 
Básico, CAB, da zona em que esteja situado. 

§ 1 o No caso de edificações integrantes do patrimônio histórico e 
cultural, o direito de construir a ser transferido equivalerá ao Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo, CAM, permitido no Plano Diretor para a zona em que se 
localize o imóvel. ' 

§ 2o No caso de imóveis requeridos para fins de criação de espaços 
abertos de uso e gozo público em áreas de alta densidade demográfica e construida 
localizadas na Macroárea de Reestruturação ·urbana, o direito de construir poderá 
alcançar o dobro do correspondente ao CAB da zona em que se localize o imóvel. 

§ 3° O Municipio somente se investirá na posse do imóvel após a 
conclusão de todo o processo de fornecimento de certidão de TRANSCON. 

Art. 261. A permissão da Transferência do Direito de Construir e a 
emissão da Certidão de Potencial Construtivo serão realizadas por ato do Chefe do 
Poder Executivo, após parecer favorável do Conselho Municipal de Salvador. 

§ 1° A Certidão de Potencial Construtivo, bein como a escritura de 
Transferência do Direito de Construir de um imóvel para o outro, serão averbadas nas 
respectivas matrículas. 

§ 2° Sempre que ocorrer a Transferência do Direito de Construir, a 
Administração Municipal dará conhecimento público, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município, dos elementos constantes da Certidão. 
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§ 3• A Transferência do Direito de Construir de forma fracionada será 
autorizada pelo Município por meio de decisão especifica para cada fração a ser 
utilizada. 

Art. 262. A utilização do direito de construir atenderá ao critério de 
proporcionalidade entre os valores imobiliários do terreno doador e do terreno 
receptor do potencial construtivo, estabelecidos com base no Valor Unitário Padrão, 
VUP, definido pelo Município para fins de cálculo do IPTU dos respectivos imóveis. 

Parágrafo único. O potencial construtivo a ser transferido do imóvel 
doador para o imóvel receptor será definido matematicamente pela equação: 

PCT= [ACE- (ATr x CABr)] + (VUPd + VUPr) 

em que: 

PCT, é o potencial construtivo a ser transferido; 

ACE, é a área construída para efeito do cálculo do coeficiente de 
aproveitamento que se pretende atingir no empreendimento; 

A T r, é a área do terreno receptor; 

CABr, é o coeficiente de aproveitamento básico do terreno receptor; 

VUPd, é o Valor Unitário Padrão do terreno doador; 

VUPr, é o Valor Unitário Padrão do terreno receptor. 

Art. 263. A utilização de coeficientes de aproveitamento até o limite do 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, mediante a Transferência do Direito de 
Construir, TRANSCON, será admitida nas seguintes situações: 

I - nas zonas e corredores nos quais haja a indicação de Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo, CAM, conforme o Quadro 01 do Anexo 2 desta Lei; 

11 - para usos residenciais em Zonas de Usos Não-residenciais 
identificadas no Mapa 02 do Anexo 3, desta Lei como CMC (2) e CMR (3), bem como 
em Zonas de Usos Predominantemente Residenciais e para usos comerciais e de 
serviços nos Centros e Subcentros Municipais e nos Corredores de Usos 
Diversificados, conforme o Quadro 01 do Anexo 2 e o Mapa 02 do Anexo 3, 
integrantes desta Lei; 

111 - em áreas integrantes de programas de reurbanízação nas quais 
haja interesse público, expresso em lei específica, em estimular o aproveitamento da 
infra-estrutura instalada. 

§ 1° Fica facultado a utilização conjunta de TRANSCON e Outorga 
Onerosa em um mesmo terreno receptor. 

§ 2° Fica assegurado aos titulares de TRANSCON na data de 
publicação desta Lei, o direito de utilização do referido instrumento integralmente em 
terreno receptor situado em qualquer Zona de Uso ou Corredor de Uso Diversificado 
com exceção da Área de Borda Marítima. 

§ 3° os titulares de TRANSCON adquiridos após a publicação desta 
Lei, poderão utilizar o referido instrumento em terreno receptor situado em qualquer 
Zona de Uso ou Corredor de uso Diversificado, à exceção da Área de Borda Marítima 
à razão de 50% (cinqüenta por cento) do incremento do potencial devendo os direitos 
correspondentes aos restantes 50% (cinqüenta por cento) do incremento pretendido, 
ser objeto de aquisição de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

Art. 264. A Transferência do Direito de Construir, TRANSCON, será 
concedida apenas depois de constatada a inexistência de prejuizos reais ou 
potenciais ao patrimônio cultural, à paisagem e ao meio ambiente, respeitados os 
gabaritos de altura das edificações, os índices de ocupação e de permeabilidade, e os 
recuos e afastamentos fixados pela legislação para as zonas ou corredores nas quais 
seja admitida a recepção de potencial construtivo adicional, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. Na autorização do exercicio do direito de construir, 
serão observados os seguintes critérios e restrições: 

I - a área construída para efeito do cálculo do coeficiente de 
aproveitamento que se pretende atingir no empreendimento não excederá ao limite 
máximo estabelecido para o terreno ou lote receptor, de acordo com a aplicação do 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, segundo a zona em que se localize, 
conforme o Quadro 01 do Anexo 2, e o Mapa 02 do Anexo 3, integrantes desta Lei; 

li-VETADO; 

111 - nos casos em que o potencial construtivo a ser transferido 
corresponder a mais de 20% (vinte por cento) do CAB da zona em que se localize o 
terreno receptor, o impacto urbanístico decorrente da implantação do 
empreendimento será avaliado pelo órgão de planejamento do Município, no tocante: 

a) à saturação da capacidade viária; 
b) ao meio ambiente e patrimônio cultural, quando for o caso; 
c) ao volume edificado e sua relação com os usos no entorno. 

Art. 265. A monitoração das operações de Transferência do Direito de 
Construir, TRANSCON, será efetuada pelo órgão de licenciamento de 
empreendimentos, o qual se obrigará a: 

I - manter registro de todas as operações em arquivo específico; 
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11 - publicar no Diário Oficial do Município o resumo de cada operação 
de transferência autorizada, constando: 

a) a identificação do terreno ou lote receptor, incluindo sua localização; 

b) a identificação do imóvel doador do direito de construir; 

c) o direito de construir correspondente ao potencial construtivo do 
imóvel cedente transferido para o receptor; 

d) o saldo de potencial construtivo remanescente, no caso da utilização 
fracionada do direito de construir constante da Certidão; 

111 - remeter, ao órgão municipal de planejamento, as informações 
necessárias à realização do balanço anual das operações de TRANSCON. 

Parágrafo único. O órgão municipal de planejamento realizará balanço 
anual das operações de Transferência do Direito de Construir, TRANSCON, avaliando 
os impactos sobre as áreas doadoras e receptoras, dando publicidade aos resultados 
e encaminhando relatório para apreciação do Conselho Municipal de Salvador. 

SeÇioVII 
Do Direito de Preferência 

Art. 266. O Direito de Preferência, ou Direito de Preempção, é o 
instrumento que confere ao Poder Público Municipal a preferência para aquisição de 
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

Art. 267. O Direito de Preferência, aplicável aos terrenos indicados em 
planos urbanísticos ou setoriais, com base em critérios estabelecidos nesta Lei, 
poderá ser exercido para atendimento às seguintes finalidades: 

I - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social 
e implantação de equipamentos urbanos e comunitários que integrem áreas 
enquadradas na categoria de Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 

11 - constituição de reserva fundiária, aplicável aos terrenos e lotes não 
utilizados ou subutilizados localizados na Macroárea de Estruturação Urbana e na 
Macroárea de Consolidação Urbana; 

111 - criação de espaços públicos e de lazer em áreas de grande 
densidade habitacional e de ocupação do solo ou nas quais o processo de 
estruturação ainda não está consolidado, e cujo adensamento é preferencial; 

IV - preservação de imóveis de interesse histórico, cultur.al e ambiental, 
atendidos os critérios estabelecidos pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e 
Cultural, SAVAM. 

Art. 268. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o 
imóvel, para que o Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito o 
seu interesse em comprá-lo. 

Parágrafo único. A notificação mencionada· no caput será anexada 
proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual 
constarão o preço, as condições de pagamento e o prazo de validade. 

Art. 269. Lei Municipal específica definirá: 

I - o prazo de exercício do direito, não superior a cinco anos, renovável 
a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência; 

11 - a delimitação e a finalidade das áreas onde o direito incidirá; 

111 - os procedimentos para notificação ao proprietário, específicos em 
se tratando de pessoa física ou jurídica; 

IV - a definição do órgão encarregado da notificação e da manutenção 
de cadastros atualizados que permitam a monitoração e fiscalização da aplicação dos 
instrumentos; 

V - que as indenizações pelas aquisições advindas da aplicação do 
direito de que trata o art. 266 serão efetivadas em dinheiro. 

Seção VIII 
Do Direito de Superfície 

Art. 270. O Município poderá receber em concessão, diretamente ou 
por meio de seus órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície, nos termos 
da legislação em vigor, para viabilizar a implementação de diretrizes constantes desta 
Lei, inclusive mediante a utilização do espaço aéreo e subterrâneo que terá regras 
definidas em lei especifica. 

Parágrafo único. Este instrumento poderá ser utilizado onerosamente 
pelo Município, também em imóveis integrantes do seu patrimônio destinados à 
implementação das diretrizes desta Lei. 

Seção IX 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança , 

Art. 271. O Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, e o respectivo 
Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança, REIV, são documentos téénicos a 
serem exigidos pelo Executivo Municipal nos casos previstos em lei especifica para a 
concessão de licenças e autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de 
empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de vida da população 
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residente na sua área de influência. 

§ 1• o EIV será executad~ de modo~ contempl~r.os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou at1v1dade, 1nclu1ndo a analise, no mm1mo, das 
seguintes questões: 

I - adensamento populacional; 

11 - demanda de equipamentos urbanos e comunitários; 

111 - alterações no uso e ocupação do solo; 

IV - valorização imobiliária; 

V - geração de tráfego e demanda de transporte público; 

VI -interferências na ventilação e iluminação natural; 

VIl - alterações na paisagem e obstrução de marcos visuais 
significativos para a imagem da cidade; 

VIII - geração de ruídos e emissão de resíduos sólidos e de afluentes 
líquidos e gasosos; 

IX - conservação do ambiente natural e construído; 

X - ampliação ou redução do risco ambiental urbano. 

§ 2• Ao determinar a execução de EIV, o Município fornecerá as 
instruções adicionais que se fizerem necessárias considerando as peculiaridades do 
projeto e características ambientais da área. 

§ a• As construções de área inferior a a.500m2 (três mil e quinhentos 
metros quadrados), destinadas ás atividades promotoras da educação e do saber, 
templos religiosos e atividades associativas, ficam dispensadas do EIV. 

Art. 272. O Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, será realizado por 
equipe multidisciplinar indicada pelo órgão municipal responsável pelo planejamento 
urbano e ambiental, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 
empreendimento ou da atividade objeto do estudo, salvo seu representante, e que 
será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

· § 1° O EIV, por meio do Relatório de Impacto de Vizinhança, REIV, 
estabelecerá as medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como aquelas que 
poderão ser adotadas para potencializar os impactos positivos identificados. 

§ 2° Correrão por conta do proponente todas as despesas e custos 
referentes á realização do EIV, tais como: 

I - coleta e aquisição de dados e informações; 
11 - trabalhos e inspeções de campo; 
111 - análises de tráfego e outras que sejam requeridas; 
IV - estudos técnicos e científicos; 
V - acompanhamento e monitoração dos impactos; 
VI - elaboração do REIV. 

§ a• O REIV deverá apresentar a conclusão do EIV de forma resumida 
e em linguagem acessível, devendo ser ilustrado por recursos visuais que auxiliem na 
demonstração das vantagens e desvantagens da implantação do empreendimento 
e/ou atividade. 

§ 4• Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que 
ficarão disponíveis para consulta, de qualquer interessado, nos órgãos competentes 
do Município responsáveis pelas análises especificas e no órgão de planejamento 
municipal. 

§ s• A existência de EIV não substitui a elaboração e a aprovação do 
Estudo de Impacto Ambiental, ElA, requeridas nos termos da legislação ambiental. 

§ 6° O Proponente fará parte obrigatoriamente da Equipe 
multidisciplinar indicada, podendo, se preferir, fazer-se representar através 
procuração. 

Art. 27a. A lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 
estabelecerá: 

I - os empreendimentos e atividades, não previstos nesta lei, para os 
quais se exigirá o Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 

11 - a classificação dos EIV segundo o grau de impacto dos 
empreendimentos e atividades na estrutura urbana; 

111 - os componentes obrigatórios do Relatório de Impacto de 
Vizinhança, REIV, compreendendo, no mínimo: 

a) os dados necessários á caracterização do uso do solo pretendido; 

b) a definição e características de sua área de influência; 

c) a avaliação do impacto do uso pretendido, demonstrando sua 
compatibilidade com o local e com a área de influência, os benefícios e ônus 
resultantes de sua implantação; 

d) a indicação de medidas corretivas ou compensatórias dos efeitos 
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não desejados; 

IV - os prazos e procedimentos requeridos para a realização do EIV. 

Seção X 
Do Estudo de Impacto Ambiental 

Art. 274. O Estudo de Impacto Ambiental, ElA, deverá atender aos 
princípios e objetivos expressos na lei da Política Nacional do Meio Ambiente e ás 
diretrizes gerais da lei Orgânica ·do Município, deste Plano Diretor, e da legislação 
ordinária. 

Parágrafo único. Ao determinar a execução do ElA, o órgão municipal 
fixará as diretrizes que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais 
da área, forem julgadas necessárias. 

Art. 275. Considera-se impacto ambiental, qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem estar da população; 
11 - as atividades sociais e econômicas; 
111- a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Art. 276. O Estudo de Impacto Ambiental, ElA, e o respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental, RIMA, serão desenvolvidos em estrita observância ás diretrizes 
fixadas pela legislação federal, por equipe multidisciplinar habilitada e que será 
responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

§ 1 • Correrão. por conta do proponente todas as despesas e custos 
referentes á realização do ElA, tais como: coleta e aquisição de dados e informações, 
trabalhos e inspeções de campo, análises de tráfego e outras que sejam requeridas, 
estudos técnicos e científicos, acompanhamento e monitoração dos impactos, e a 
elaboração do RIMA com indicação das medidas mitigadoras necessárias. 

§ 2• O Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAM, se manifestará 
sobre o ElA/ RIMA apresentado, após a análise dos órgãos municipais competentes. 

§ a• Dependerá de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e 
seu respectivo relatório o licenciamento ambiental dos seguintes empreendimentos e 
atividades: 

I -estradas de rodagem com 02 (duas) ou mais faixas de rolamento; 

11 - ferrovias; 

111 - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, art. 48, Decreto-lei 
Federal n• a2, de 18 de novembro de 1966; 

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários 
de esgotos sanitários; 

VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 2a0 Kv; 

VIl - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 
barragem para fins hidrelétricos acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 
abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 
d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII -extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - extração de minério, inclusive os da classe 11, definidas no Código 
de Mineração; 

X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos 
sóli.dos, tóxicos ou perigosos; 

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 
energia primária, acima de 10MW; · 

XII - complexo e unidades industriais e agro-industriais (petro-quimicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos 
hídricos); 

XIII -distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais- ZEI; 

XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima 
de 100 (cem) hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV - projetos urbanísticos, acima de 60 (sessenta) hectares ou em 
áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SMA; 

XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade 
superior a 10 (dez) toneladas por dia. 

Seção XI 
Do Licenciamento Ambiental e Urbanístico 
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Art. 277. A legislação ambiental e a Legislação de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo deverão observar o licenciamento de empreendimento e 
atividades com base nas diretrizes estabelecidas nesta Lei, observando o processo 
administrativo, com respeito aos principias jurídicos e garantia dos direitos dos 
administrados, em três fases de procedimento: 

1 - a introdutória e de instrução do pedido, com realização dos estudos 
de impactação, conforme o caso; 

11 - a de apreciação do pedido pelos técnicos; 

111 - a fase decisória, na qual se confirmarão as recomendações 
técnicas e a consecutiva liberação da licença ou alvará. 

Art. 278. Nos procedimentos de licenciamento urbanlstico e/ou 
ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a fixação de diretrizes pelos órgãos 
municipais competentes, quando necessário, informações sobre a viabilidade de 
licenciamento do empreendimento ou atividade nos termos da legislação urbanlstica e 
ambiental, bem como condicionantes a serem atendidas, abordando os seguintes 
aspectos: 

I - as limitações zonais e não-zonais; 

11 - as limitações as decorrentes do Sistema de Áreas de Valor 
Ambiental e Cultural, SAVAM, e da instituição de Zonas Especiais de Interesse Social, 
ZEIS; 

111 - os critérios de compatibilidade locacional. 

§ 1 • A fixação de diretrizes deverá ser apoiada em análise e vistoria 
prévia por parte dos órgãos competentes do Municlpio, conforme o caso, declarando 
a conformidade .do empreendimento ou atividade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo ou a legislação ambiental, quando couber, indicando ainda a 
necessidade de supressão de vegetação, de outorga para o uso da água e de Estudo 
de Impacto de Vizinhança, EIV, aprovados pelos órgãos competentes, especialmente 
quando se tratar de: 

I - parcelamento do solo; 
11 - urbanização; 
111 - usos com alto potencial poluidor; 
IV- Pólos Geradores de Tráfego, PGT. 

§ 2• Nas diretrizes fixadas deverão constar: 

1 - equipamentos urbanos e comunitários a serem projetados. e/ou a 
serem executados pelo empreendedor; 

11 -traçado viário existente e projetado pelo Municlpio, com rebatimento 
na área do empreendimento, com o qual deve ser compatibilizado o projeto; 

111 - áreas a serem transferidas ao Muhicípio; 

IV - classificação dos empreendimentos e/ou atividades e 
compatibilidade com os usos da vizinhança quando se tratar de PGT e houver 
necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 

V - elementos naturais que devem ser preservados e, em caso de 
vegetação, as possibilidades de substituição; 

VI - alinhamento e nivelamento do IÓgradouro público lindeiro, devendo 
estar expressos o alinhamento e a altura do piso de acesso á edificação ou da soleira 
em relação ao meio-fio, ou ao eixo da faixa de rolamento, quando da inexistência de 
meio fio; 

VIl - quaisquer outras restrições pertinentes. 

§ 3• Quando a área definida em projeto como área pública ou de 
preservação for superior ao estabelecido pela legislação municipal, o órgão 
competente deverá apresentar, ao proprietário, alternativas com base nos 
Instrumentos de Polftica Urbana instituídos pelo Plano Diretor. 

Art. 279. A construção, instalação, ampliação, alteração, operação, 
desativação, bem como os serviços e obras públicas ou particulares relacionados a 
empreendimentos potencialmente causadores de impactos, ou considerados 
potencialmente poluidores, ou capazes de causar degradação do meio ambiente, não 
poderão ser permitidos antes da obtenção da respectiva licença urbanlstica e 
ambiental, fornecidas segundo a legislação própria. 

Art. 280. O Município fará o licenciamento urbanístico e/ou ambiental, 
na esfera de sua competência, observando as regras procedimentais estabelecidas 
na legislação que lhes for própria. 

Parágrafo único. O procedimento de licenciamento, quando exigir 
análise de impacto ambiental ou de vizinhança, obedecerá á sistemática a ser fixada 
por legislação ordinária específica, que deverá observar, no mlnimo: 

I - fixação de diretrizes e termos de referência; 

11 -.contratação de equipe técnica multidisciplinar cadastrada no órgão 
municipal responsável conforme cada caso; 

111 - análise da proposta e da mitigação apresentada; 

IV - atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAM, no 
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âmbito de sua competência; 

V - audiência pública, quando exigida; 

VI - expedição de licença, com a devida publicidade. 

Seção XII 
Das Operações Urbanas Consorciadas 

Art. 281. Operação Urbana Consorciada, OUC, é um instrumento 
urbanlstico que excepciona as normas preexistentes de uso e ocupação do solo em 
uma determinada área do Municlpio, com o objetivo de requalificação urbana. 

§ 1° As Operações Urbanas Consorciadas, OUC, envolvem o conjunto 
de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidonss 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanlsticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

§ 2" Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, 
OUC, entre outras medidas: 

I - a modificação de lndices e caracterlsticas de parcelamento, uso .e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado 
o impacto ambiental delas decorrente; 

11 - a regularização de construções, reformas ou ampliações 
executadas em desacordo com a legislação vigente. 

Art. 282. As Operações Urbanas Consorciadas, OUC, serão criadas por 
lei especifica, baseada nas diretrizes deste Plano Diretor, sendo aplicáveis aos 
terrenos indicados, para atendimento às seguintes finalidades: 

I - recuperação e revitalização de equipamentos e espaços degradados 
flsica ou socialmente, ou que se encontrem subutilizados em relação aos 
investimentos públicos ou privados já realizados; 

11 - criação ou ampliação de espaços abertos de uso e gozo públicos, 
conforme critérios estabelecidos pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, 
SAVAM; 

111 - indução, fortalecimento ou consolidação de centralidades; 

IV - melhoria dos padrões urbanos de áreas cuja. ausência ou 
insuficiência de infra-estrutura e a qualidade do uso e da ocupação do solo vêm 
implicando na degradação sócio-ambiental; 

V - melhoria dos padrões de habitação nos assentamentos de 
população de baixa renda; 

VI - ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público 
coletivo; 

VIl - melhoria e ampliação de infra-estrutura e da rede viária estrutural. 

Parágrafo único. As Operações Urbanas Consorciadas, OUC, serão 
submetidas à apreciação prévia do Conselho Municipal de Salvador. 

Art. 283. Da lei especifica que aprovar a Operação Urbana 
Consorciada, OUC, constará o Plano de Operação Urbana Consorciada, contendo, no 
mínimo: 

I - delimitação do perlmetro da área a ser abrangida; 

11 - programa básico de ocupação da área; 

· 111 - programa de atendimento econômico e social para população 
diretamente atingida; 

IV - finalidade da operação; 

V - Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, ou Estudo de Impacto 
Ambiental, ElA, quando couber; 

VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes 
e investidores privados em função dos beneficios nas alterações de usos e lndices e 
caracterlsticas de usos e ocupação do solo; 

VIl - solução habitacional dentro do seu perímetro ou vizinhança 
próxima, no caso de remover os moradores de assentamentos ou habitações 
precárias; 

VIII - forma de controle da operação obrigatoriamente compartilhado 
com representação da sociedade civil; 

IX - conta ou fundo especifico que deverá receber os recursos de 
contrapartidas financeiras decorrentes dos beneficios urbanl~ticos concedidos. 

Art. 284. O pagamento das obras, das desapropriações e aquisição de 
terrenos necessários à própria operação urbana consorciada será · ~nanciado 
diretamente mediante a emissão, pelo Municlpio, de Certificados de Potencial 
Adicional de Construção, CEPAC. 

§ 1• O CEPAC é um valor mobiliário de livre circulação no mercado, 
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correspondente à contrapartida do direito adicional de construir e modificar uso no 
âmbito de uma Operação Urbana Consorciada. 

§ 2" Os CEPAC serão alienados em leilão e convertidos em direito de 
construir unicamente na área objeto da operação para a qual forem emitidos. 

§ 3" A vinculação do direito de construir representada pelos CEPAC 
será realizada por intermédio de declaração do Executivo Municipal no ato da 
aprovação de projeto de edificação e estará restrita a área objeto da operação. 

§ 4" Os CEPAC poderão ser utilizados como garantia para obtenção de 
financiamento para a implementação do novo empreendimento. 

§ s• Os recursos obtidos com a alienação dos CEPAC serão utilizados 
exclusivamente na área de abrangência da operação para pagamento das obras 
públicas constantes do programa de intervenções, definido na Lei de criação da 
Operação Urbana Consorciada. 

Art. 285. A lei especifica que aprovar a Operação Urbana Consorciada 
autorizará a emissão de quantidade determinada de CEPAC, proporcional ao estoque 
de área construída adicional a ser permitida em cada setor da operação, e 
estabelecerá também: 

I - o valor mínimo do CEPAC; 

11 - as formas de cálculo das contrapartidas; 

111 - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC, em metros 
quadrados de potencial construtivo adicional; 

IV - o limite do valor de subsidio para aquisição de terreno para 
construção de Habitação de Interesse Social, HIS. 

Art. 286. Nas áreas localizadas no interior dos perímetros de 
Operações Urbanas Consorciadas aprovadas, os demais Planos, bem como a 
utilização de qualquer dos instrumentos previstos neste Plano Diretor, deverão 
observar o disposto nas respectivas leis das Operações Urbanas Consorciadas. 

Parágrafo único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das 
Operações Urbanas Consorciadas aprovadas não são passíveis de receber potencial 
construtivo transferido de imóveis não inseridos no referido perímetro. 

Art. 287. Sem prejuízo da indicação de outras áreas em decorrência de 
planos e programas de natureza urbanística ou setorial, elaborados com base neste 
Plano Diretor, são indicadas para efeito de Operações Urbanas Consorciadas as 
áreas delimitadas no Mapa 02 do Anexo 03 da presente Lei. 

Parágrafo único. Até a aprovação da lei específica de regulamentação 
de cada Operação Urbana Consorciada, as condições de parcelamento e de uso e 
ocupação do solo, serão estabelecidas com base nas diretrizes da presente Lei e nas 
normas da legislação urbanística vigente. 

TÍTULO IX 
DO DESENVOLVIMENTO POLITICO-INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 288. Para o desenvolvimento político-institucional do Município o 
Poder Executivo aperfeiçoará e consolidará o Processo de Planejamento e Gestão 
Municipal, mediante a adoção dos seguintes instrumentos: 

I - Sistema Municipal de Planejamento e Gestão; 
11 - Sistema de Informações Municipal; 
111 - fundos financeiros para suporte às políticas públicas; 
IV - modernização administrativa e inovação da gestão; 
V - educação para a cidadania. 

§ 1" O Processo de Planejamento Municipal é o conjunto de 
procedimentos da Administração, desenvolvido com a participação da sociedade, de 
caráter permanente, visando à fixação de objetivos e diretrizes para o 
desenvolvimento do Município, a prepàração dos meios para atingi-los, a avaliação 
dos resultados obtidos, com vistas à melhoria da qualidade de vida dos munícipes, 
bem como ao controle social de sua aplicação. 

§ 2" A Gestão Municipal compreende a realização de um conjunto de 
atividades objetivando direcionar permanentemente o desenvolvimento do Município 
em conformidade com a Política Urbana do Município expressa no Plano Diretor e nas 
demais peças do planejamento municipal. 

§ 3" A gestão democrática da Polltica Urbana será pautada, entre 
outros, pelos princípios: 

I - presentes na Constituição Federal, em especial no seu art. 37: 

a) legalidade, como limite da atuação administrativa; 

b) impessoalidade, sendo vedado à Administração Pública Municipal 
atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, bem como, 
promover pessoalmente agentes ou autoridades; 

c) moralidade, mediante a atuação segundo padrões éticos de 
probidade e boa-fé, e da criação e consolidação de instrumentos de fiscalização da 
gestão pública; 
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d) publicidade e transparência, mediante: 

1. a ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública 
Municipal, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei; 

2. a implementação do Orçamento Participativo articulado com o 
planejamento participativo; 

e) eficiência, mediante a desburocratização, a otimização e a 
celeridade do serviço público municipal; 

11 - supremacia do interesse público, como finalidade primordial da 
atuação administrativa, sendo vedado ao agente ou autoridade renunciar ao exercício 
das competências que lhe são outorgadas por lei; 

111 - independência das esferas governamentais e da sociedade civil, 
combatendo o clientelismo e o nepotismo; 

IV - solidariedade, pelo respeito à diversidade de pensamentos, credos 
e manifestações na formulação da política urbana; 

V- credibilidade, pela garantia: 

a) da implementação das políticas públicas constituídas nos canais de 
participação e construção coletiva; 

b) da J>resunção de fé-pública de que dispõem os agentes e 
autoridade~ administrativas; 

VI - razoabilidade e proporcionalidade, pela prática de atos 
administrativos discricionários que atendam satisfatoriamente ao interesse público; 

VIl - segurança jurídica, em respeito ao direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, sendo vedado à Administração Pública Municipal modificar 
sua forma de atuação sem justa motivação. 

CAPÍTULO li 
po SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 289. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, 
SMPG, como tal compreendido o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e 
técnicos necessários à coordenação da ação planejada da Administração Municipal, 
como um processo contínuo, dinâmico e flexível. 

Art. 290. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão: 

· I - garantir eficiência e eficácia à gestão municipal, visando à melhoria 
dos serviços prestados aos cidadãos e da qualidade de vida no Município; 

11 - unificar os Sistemas de Planejamento do Desenvolvimento Urbano, 
a estratégia das ações governamentais e o planejamento orçamentário, vinculando as 
ações dos diversos órgãos da Administração Municipal a políticas e planos 
estabelecidos de forma integrada, consideradas suas repercussões mútuas, a 
provisão de recursos para a sua implementação e seu impacto sobre a Política 
Urbana do Município; 

111 - promover as medidas necessárias à cooperação e articulação da 
atuação do Município do Salvador com outros Municípios, sobretudo os integrantes da 
Região Metropolitana de Salvador, RMS, e com os demais níveis de governo; 

IV - assegurar a ampla discussão, no âmbito da Administração, das 
políticas, diretrizes e planos municipais, e compatibilizar os planos setoriais, temáticos 
e de porções do território municipal com o Plano Diretor; 

V - assegurar a participação dos cidadãos e de suas associações 
representativas no planejamento e Gestão,da Política Urbana; 

VI - instituir um processo permanente e sistemático de detalhamento, 
implementação, avaliação, aperfeiçoamento, revisão e atualização do Plano Diretor. 

Seção 11 
Das Unidades Integrantes 

do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 

Art. 291. Poderão participar do Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão, SMPG, todas as unidades da Administração, os conselhos, fóruns, 
conferências e comissões permanentes criadas por lei das quais conste 
representação da sociedade civil, as unidades da Administração Federal e Estadual 
com atuação no Município, os dispositivos de ação regional que o Município integre 
ou venha a integrar, e os Poderes Legislativo e Judiciário. 

§ 1" Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 
integrarão o SMPG: 

I -fornecendo apoio técnico de caráter interdisciplinar, com a finalidade 
de realizar, ou orientar e acompanhar a realização dos estudos, análises e pesquisas 
necessários à implementação das atividades de planejamento e gestão; 

11 - fornecendo informações para subsidiar o processo de discussão e 
deliberação sobre o Plano Diretor e os demais Planos, inclusive as leis orçamentárias; 
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111 - implementando o processo de planejamento e gestão. 

§ 2" Os órgãos e entidades estaduais e federais, com atuação no 
Município, participarão fornecendo informações sobre o planejamento e gestão, bem 
como implementando as ações pertinentes às suas respectivas esferas de governo. 

Art. 292. São unidades centrais do Sistema Municipal de Planejamento 
e Gestão, SMPG: 

I - os órgãos de planejamento e gestão, integrantes, em caráter 
permanente, da estrutura organizacional da Administração Municipal; 

11 - o Conselho Municipal de Salvador e a Conferência Municipal de 
Salvador, criados por lei, com sua composição, competências e demais 
características introduzidas por esta Lei. 

§ 1 • Aos órgãos de planejamento e gestão compete: 

I - a produção, atualização e conservação dos dados, indicadores, 
bases documentais e cartográficas para o planejamento, incluídos os documentos 
técnicos e demais elementos de apoio à elaboração do Plano Diretor e dos planos 
complementares e de detalhamento; 

11 - a coordenação da realização do Plano Diretor e dos Planos 
complementares e de detalhamento das suas diretrizes; 

111 - a elaboração da legislação urbanística decorrente do Plano Diretor, 
em articulação com os órgãos de licenciamento urbanístico e ambiental; 

IV - a organização e condução do processo de discussão pública e 
deliberação sobre os planos cuja coordenação é de sua competência; 

V - a articulação, com o Conselno Municipal de Salvador, dos demais 
conselhos municipais, com vistas à apreciação, por estes, dos planos, ou das partes 
dos planos, referidos às suas áreas específicas de atuação; 

VI - a formulação da estratégia de implementação do Plano Diretor, sua 
implementação, acompanhamento e avaliação dos resultados. 

§ 2" Cada unidade da Administração Municipal contará com um núcleo 
de planejamento em seu âmbito, que procederá à articulação com o órgão de 
planejamento e gestão competindo-lhe: · 

I - adequar seu planejamento e orçamento às diretrizes do Plano 
Diretor, de modo a assegurar que as Leis Orçamentárias Municipais estejam em 
consonância com as diretrizes do referido Plano; 

11 - coordenar internamente a implementação das diretrizes setoriais 
conforme aprovadas. 

§ 3" Ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de suas prerrogativas 
estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, compete: 

I - analisar e aprovar a Lei do Plano Diretor, da Legislação Urbanistica 
e Ambiental dele decorrente; 

11 - acompanhar a elaboração, e a fiscalização da implementação do 
Plano Diretor, assim como da sua revisão; 

111 - convocar e acompanhar debates, audiências e consultas públicas, 
bem como plebiscitos e referendos. 

§ 4" Ao Ministério Público, no exercicio das competências que lhe são 
atribuidas pela Constituição Federal, cabe acompanhar a elaboração, e a fiScalização 
da implementação do Plano Diretor, assim como da sua revisão e da legislação dele 
decorrente. 

Seção 111 
Da Revisão e das Modificações do Plano Diretor 

Art. 293. A revisão do Plano Diretor, a que se refere o art. 4° desta Lei, 
será procedida em tempo hábil pelo órgão de planejamento do Municipio, de modo a 
atender ao prazo máximo fixado para suá conclusão, cabendo-lhe, para este efeito, a 
coordenação dos procedimentos de todos os órgãos e entidades da Administração, 
que serão co-responsáveis pela elaboração, implantação e avaliação dos resultados, 
assim como, pelo fornecimento das informações requeridas para o controle pela 
sociedade. 

§ 1° O Plano Diretor poderá ser revisto ou modificado, 
antecipadamente, com base em exposição de motivos preparada pelo órgão de 
planejamento, e após autorização da Câmara Municipal, ouvido o Conselho Municipal 
de Salvador. · 

§ 2° Qualquer órgão ou entidade integrante do Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão, SMPG, bem como qualquer associação representativa da 
população do Município poderá encaminhar ao órgão de planejamento, sugestões 
devidamente justificadas, visando a revisão ou modificação antecipada do Plano 
Diretor. 

§ 3° O órgão de planejamento instruirá as sugestões apresentadas, 
emitindo parecer e encaminhando-as à apreciação e deliberação do Conselho 
Municipal de Salvador, e posterior encaminhamento, pelo Prefeito, à Câmara 
Municipal. 
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§ 4" Na revisão ou modificação do Plano Diretor, inclusive quando 
antecipadas, serão obedecidas todas as disposições quanto à iniciativa, processo de 
elaboração, discussão e aprovação exigidas no processo regular. 

§ 5" Uma vez efetuada a revisão ou modificação do Plano Diretor, 
serão revistos e atualizados os planos e a legislação que tenham parte, ou todo o seu 
conteúdo, afetado pelas novas disposições. 

§ 6" Quando da elaboração, revisão ou modificação do Plano Diretor, o 
órgão de planejamento, com vista a possibilitar a discussão pública em todas as fases 
do processo, providenciará: • 

I - a disponibilização, em mídia impressa e eletrônica, na medida em 
que forem sendo produzidos, dos Termos de Referência e de todos os estudos e 
análises que servirem de fundamentação às propostas para fins de consulta ou 
aquisição em locais de fácil acesso ao público; 

11 - a cessão de cópias gratuitas, em midia eletrônica, às instituições 
públicas de ensino, conselhos institucionalizados com atuação no Municipio e 
associações representativas das comunidades declaradas pobres, nos termos da Lei; 

111 - a recepção de correspondência, pelos correios e via Internet, 
garantindo o direito de resposta, acatando o que for considerado pertinente e 
justificando o que for rejeitado; 

IV - a disponibilização da sistematização das contribuições por meio de 
correspondência antes da realização das consultas e audiências públicas. 

§ 7" A promoção de ações de sensibilização, mobilização e 
capacitação ·devem ser voltadas, preferencialmente, para as lideranças comunitárias, 
movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores sociais. 

§ a• O Poder Público Municipal procurará articular as discussões 
regionalizadas e temáticas do Plano Diretor com as do Orçamento Participativo. 

§ 9° O Poder Público Municipal, em nenhuma hipótese, poderá utilizar
se do expediente da urgência, previsto no art. 47 da Lei Orgânica do Município do 
Salvador, ao encaminhar a revisão e/ou modificações do Plano Diretor. 

Seção IV 
Da Elaboração dos Planos Específicos 

Art. 294. Para implementação do processo de planejamento serão 
elaborados. planos urbanísticos e planos temáticos ou setoriais, observando as 
diretrizes de participação da sociedade estabelecidas nesta Lei, compreendendo o 
diagnóstico, concepção, monitoração, fiscalização e revisão de todas as ações, para o 
que será assegurada, pelo Executivo, plena informação em tempo hábil para subsidiar 
o processo de discussão e tomada de decisões. 

§ 1 • Os planos urbanísticos contemplarão a integridade ou porções das 
Regiões Administrativas, RA, de modo que suas proposições atendam as 
peculiaridades locais e as necessidades e opções da população que nelas reside e 
trabalha. 

§ 2" A participação da população nos· planos urbanísticos, sem prejuízo 
da atuação do Conselho Municipal de Salvador, será efetuada mediante os Conselhos 
Regionais integrantes das Administrações Regionais, AR, e nos planos temáticos/ 
setoriais, por meio dos respectivos conselhos temáticos/ setoriais, quando houver. 

§ 3" Os Planos Urbanísticos das RA serão aprovados por lei, a partir do 
que serão considerados parte integrante do Plano Diretor, devendo ser apreciados 
pelo Conselho Municipal de Salvador, antes do seu encaminhamento à Câmara 
Municipal para fins de aprovação. 

§ 4" Dos Planos Urbanísticos das RA constarão, no mínimo: 

I - delimitação das áreas em que se aplicam os instrumentos da política 
urbana, de acordo com as disposições da Lei Federal n• 10.257, de 10 de julho de 
2001, o Estatuto da Cidade, e desta Lei; 

11 - critérios e diretrizes sobre a mobilidade urbana; 

111 - destinação das áreas integrantes do Sistema de Áreas de Valor 
Ambiental e Cultural, SAVAM, e equipamentos públicos; 

IV • projetos de intervenção urbana; 

V - critérios e restrições especificas de uso e ocupação do solo; 

VI - proposta de ações indutoras do desenvolvimento local com base 
nas diretrizes do Plano Diretor e considerando as potencialidades locais; 

VIl - indicação de prioridades, metas e orçamentos, os quais 
subsidiarão as discussões do Orçamento Participativo. 

§ 5" A inexistência de plano urbanístico não inviabiliza a aplicação dos 
instrumentos previstos nesta Lei. 

Seção V 
Dos Instrumentos de Participação no Plar1ejamento e Gestão 

Subseção/ 
Das Disposições Gerais 
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Art. 295. A participação do processo de planejamento e gestão será 
assegurada mediante os seguintes instrumentos, entre outros: 

I - Conselho Municipal de Salvador; 

11 - Conferência Municipal da Polltica Urbana; 

111 - Fórum dos Conselhos de Salvador; 

IV - outros conselhos, comissões e fóruns legalmente instituídos; 

V - debates, consultas e audiências públicas; 

VI - iniciativa popular de Projeto de Lei e de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; 

VIl - referendo popular e plebiscito. 

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Ouvidorias participará dos 
instrumentos referidos no caput deste artigo. 

Subseçilo/1 
Do ConselfJ.o Municipal de Salvador 

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

I - promover a participação organizada da sociedade no processo de 
planejamento e gestão do Município e da sua área de influência, na formulação, 
implementação e monitoração de suas pollticas de desenvolvimento; 
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XIII - propor aos órgãos integrantes do Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão, a elaboração de estudos sobre questões que considerar 
relevantes, bem como a realização de programas de capacitação dos conselheiros; 

XIV - deliberar sobre a programação e acompanhar a movimentação do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador, FUNDURBS; 

XV - instituir câmaras temáticas e grupos de trabalho, permanentes ou 
extraordinários, sobre temas pertinentes à Política Urbana; 

XVI - manter registro próprio e sistemático de seu funcionamento em 
atas, dando-lhes publicidade; 

XVII - elaborar seu regimento interno. 

§ 1 o A atuação do Conselho Municipal de Salvador será auxiliada pelos 
relatórios da Ouvidoria Geral do Município. 

§ 2o As deliberações do Conselho Municipal de Salvador deverão estar 
articuladas com as deliberações dos demais conselhos, buscando a integração entre 
as diversas políticas afins, em especial as de planejamento e gestão do uso do solo, 
habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana, nos âmbitos municipal e 
regional. 

§ 3o O Regimento Interno do Conselho Municipal de Salvador será 
aprovado por resolução em até cento e oitenta dias após a sua instalação. 

§ 4° O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e 
operacional exclusivll necessário ao pleno e regular funcionamento do Conselho 
Municipal de Salvador, o qual passará a constituir uma unidade orçamentária. 

Art. 298. O Conselho Municipal de Salvador terá a seguinte estrutura 
11 - assegurar a adequação das diretrizes e normas orientadoras da básica: 

ação municipal às necessidades da coletividade; 

111 - propiciar respaldo político às decisões e diretrizes do Planejaménto 
e Gestão Municipal; 

IV - garantir a compatibilidade e a coerência entre as normas que 
regulam a atuação do Poder Público Municipal e as orientações do Plano Diretor; 

V - integrar e articular as políticas específicas e setoriais na área do 
desenvólvimento urbano, particularmente as de planejamento e gestão do uso do 
solo, habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana. 

parágrafo único. O Conselho Municipal de Salvador é parte integrante 
dos Sistemas Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano. 

Art. 297. O Conselho Municipal de Salvador será deliberativo e 
fiscalizador nas matérias relativas ao planejamento e gestão do uso do solo, 
habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana, e consultivo nas demais 
matérias que afetam o desenvolvimento urbano, competindo-lhe: 

I - emitir resoluções, orientações e recomendações sobre a aplicação 
desta Lei e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; 

11 - propor a atualização, complementação, modificação e revisão do 
Plano Diretor; 

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

IV - apreciar e emitir . instruções sobre a legislação referente e 
decorrente do Plano Diretor, em especial a legislação específica relativa aos 
instrumentos da Política Urbana, antes do seu encaminhamento ao Legislativo 
Municipal; 

V - monitorar e deliberar sobre a aplicação dos instrumentos da Polltica 
Urbana, atendendo ao disposto nesta Lei; 

VI - convocar audiências públicas sobre matérias relacionadas à 
Política Urbana e participar dos debates e audiência que se realizem sobre o Plano 
Diretor; 

VIl - pronunciar-se sobre omissões e conflitos na aplicação da 
Legislação Urbanística Municipal que lhe forem submetidos; 

VIII - acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do 
desenvolvimento urbano, inclusive os planos setoriais; 

IX - apreciar e pronunciar-se sobre a proposta orçamentária do Plano 
Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, especialmente acerca da 

1- plenário; 
11 - secretaria executiva; 
111 - câmaras temáticas. 

§ 1 o As câmaras temáticas de planejamento e gestão do uso do solo, 
habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana terão caráter permanente no 
âmbito do Conselho Municipal de Salvador. 

§ 2o O funcionamento e atribuições das câmaras temáticas serão 
definidos no Regimento Interno do Conselho Municipal de Salvador. 

§ 3° O Conselho Municipal de Salvador se reunirá ordinariamente a 
cada 2 (dois) meses .e extraordinariamente por convocação de 113 ;..1m terço) dos 
conselhéiros ou da secretaria executiva. · 

§ 4° A participação no Conselho Municipal de Salvador, nas câmaras 
temáticas· e nos grupos de trabalho não será remunerada, sendo considerada 
prestação de serviço de relevante interesse público, e a ausência ao trabalho dela 
decorrente será abonada e computada como jornada efetiva de trabalho para todos os 
efeitos legais. 

Art. 299. O Conselho Municipal de Salvador será constituído por 
representantes do Poder Público e da sociedade civil, de acordo com a seguinte 
especificação: 

I - 13 (treze) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 

a) 2 (dois) de órgão ou entidade responsável pelo planejamento e 
gestão do uso do solo; 

b) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pela habitação; 

c) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pelo saneamento básico; 

d) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pela mobilidade urbana, 
sendo 1 (um) do setor de trânsito e 1 (um) do setor de transporte público; 

e) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela gestão ambiental; 

f) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela cultura; 

g) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela polltica de 
desenvolvimento econômico; 

h) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela política de 
desenvolvimento social; 

i) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela gestão financeira 
sua compatibilidade com as diretrizes do Plano Diretor, antes do seu envio ao municipal; 
Legislativo Municipal; 

X - apreciar e emitir parecer sobre as propostas de iniciativa popular de 
Projeto de Lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

XI - promover debates públicos com as organizações espontâneas da 
população, especialmente as associações representativas de bairro, para conhecer 
suas demandas; 

XII - participar dos debates sobre o Orçamento Participativo; 

11 - 2 (dois) representantes dos órgãos estaduais vinculados à politica 
de desenvolvimento urbano e à gestão metropolitana; 

111 - 2 (dois) representantes de órgãos federais vinculados ao 
financiamento e patrimônio público; 

IV - 24 (vinte e quatro) representantes de entidades da sociedade civil 
que incluam assuntos de interesse da Política Urbana entre suas finalidades 
institucionais, assim distribuídos: 
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a) 11 (onze) representantes de movimentos sqciais e populares; 

b) 4 (quatro) representantes de entidades empresariais; 

c) 4 (quatro) representantes de entidades sindicais dos trabalhadores; 

d) 3 (três) representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de 
pesquisa; 

e) 2 (dois) representantes de Organizações Não-Governamentais, 
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de Salvador, opinar sobre sua estrutura e composição, indicar os membros titulares e 
suplentes, bem como sugerir a formação de Câmaras Temáticas e grupos de 
trabalho; 

111 - avaliar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, SMPG, e a 
execução da estratégia de implementação do Plano Diretor; 

IV - funcionar como etapa preparatória das etapas estadual e nacional 
da Conferência de Cidades. · 

ONG. § 1• A Conferência Municipal de Salvador será presidida pelo dirigente 
do órgão de planejamento urbano do Município. 

§ 1° O Conselho Municipal de Salvador será presidido pelo titular do 
órgão municipal responsável pelo planejamento e gestão do uso do solo. § 2• O Regimento da Conferência disporá, no mínimo, sobre: 

§ 2• Os membros titulares do Conselho Municipal de Salvador, na sua I - o temário da Conferência; 
ausência, serão representados pelos seus suplentes. 

§ 3• O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Salvador será igual á periodicidade da Conferência Municipal de 
Salvador. 

§ 4° Os membros, titulares e suplentes, de que tratam os incisos I, 11 e 
111 serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades representados. 

§ 5° Os membros, titulares e suplentes, de que trata o inciso IV, serão 
eleitos pelos respectivos segmentos durante a realização da Conferência Municipal de 
Salvador. 

§ 6° Na composição do Conselho, sempre que possível, deverá ser 
procurado o equilíbrio na representação entre homens e mulheres, bem como na 
representação étnico-racial. 

§ 7• Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho 
Municipal de Salvador como observadores, com direito a voz, personalidades e 
representantes de órgãos e entidades públicos e privados, bem como técnicos de 
notório saber, sempre que da pauta constar tema de sua área de atuação, a critério 
dos titulares do conselho. 

§ a• Qualquer cidadão poderá participar como ouvinte, sem direito á 
voz ou voto, das reuniões plenárias, das Câmaras Temáticas, ou de Grupos de 
Trabalho do Conselho Municipal de Salvador. 

Subseçlio/11 
Do Fórum de Conselhos de Salvador 

Art. 300. O Prefeito Municipal convocará anualmente o Fórum dos 
Conselhos de Salvador, instância de articulação e integração das políticas setoriais, á 
qual compete: 

I - propor mecanismos para viabilizar a troca de informações entre os 
diversos setores e com as organizações da sociedade civil, contribuindo para o fluxo 
de informações do Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador; 

11 - garantir maior eficácia aos diversos conselhos e promover o 
intercâmbio de experiências entre estes; 

111 - avaliar o funcionamento, o desempenho e as necessidades dos 
conselhos, propondo medidas e providências para o seu aperfeiçoamento; 

IV - apresentar sugestões para a adequação da estrutura 
organizacional do Município, para o melhor desempenho de suas atribuições; 

V - apresentar propostas para aprimorar a capacitação dos 
conselheiros, de modo a tomá-los mais atuantes e prepositivos; 

VI - propor medidas capazes de conferir maior visibilidade aos 
conselhos, junto á população. 

§ 1• O Fórum de Conselhos de Salvador será composto por 
representantes de cada um dos Conselhos institucionalizados e atuantes no 
Município. 

§ 2• Cada Conselho elegerá um membro titular e um suplente, que 
representarão a entidade no Fórum de Conselhos de Salvador. 

§ 3• O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e 
operacional necessário ao pleno e regular funcionamento do Fórum de Conselhos. 

§ 4• A participação no Fórum de Conselhos de Salvador não será 
remunerada, sendo considerada prestação de serviço de relevante interesse público, 
e a ausência ao trabalho dela decorrente será abonada e computada como jornada 
efetiva de trabalho, para todos os efeitos legais. 

SubseçlioiV 
Da Conferência Municipal de Salvador 

Art. 301. A Conferência Municipal de Salvador é a instância máxima de 
participação da sociedade no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, SMPG, 
competindo-lhe: · 

I - deliberar sobre a revisão e propor alterações no Plano Diretor; 

11 - propor alterações na natureza e atribuições do Conselho Municipal 

11 - a organização e o funcionamento da Conferência; 

111 - os critérios e os procedimentos para a escolha dos delegados; 

IV - os recursos financeiros para a realização da Conferência. 

§ 3• A proposta de revisão do Plano Diretor a ser submetida á 
Conferência Municipal deve atender aos seguintes requisitos: 

I - realização prévia de reuniões e/ou plenárias para .escolha de 
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais nas 
quais serão realizadas audiências públicas; 

11 - divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os 
delegados eleitos com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da votação da 
proposta; 

111 - registro das emendas apresentadas nos anais da conferência; 

IV - publicação e divulgação dos anais da conferência. 

Subseção V 
Dos Debates, Consultas e Audiências Públicas 

Art. 302. Para garantir a efetividade do processo participativo, os 
debates, consultas e audiências públicas atenderão aos seguintes requisitos quanto á 
publicidade: 

I - ampla comunicação pública, em linguagem acessível e que atenda a 
todos os tipos de deficiência mediante os meios de comunicação social disponíveis; 

11 - ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação 
dos estudos e propostas com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias; 

111 - publicação e divulgação dos resultados dos debates e das 
propostas adotadas nas diversas etapas do processo. 

§ 1• A organização do processo de debates, consultas e audiências 
públicas do Plano Diretor deverá garantir a diversidade, nos seguintes termos: 

I - realização de debates por segmentos sociais, por temas e por 
divisões territoriais, tais como Regiões Administrativas, bairros, distritos, setores, entre 
outros, dando-se preferência ás divisões territoriais utilizadas para os debates do 
Orçamento Participativo; 

11 - garantia de alternância entre os locais de discussão. 

§ 2• Compete á Ouvidoria Setorial do órgão municipal responsável, 
com apoio da Ouvidoria Geral do Município, a organização dos debates, consultas e 
audiências públicas. 

Art. 303. As audiências públicas do Plano Diretor têm por finalidade 
informar, colher subsídios, debater, rever e analisar a metodologia e o conteúdo do 
plano,. devendo atender aos seguintes requisitos: 

I - ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local e outros 
meios de comunicação de massa ao alcance da população local; 

11 - ocorrer em locais e horários acessíveis á maioria da população; 

111 - serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que, após a 
exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

IV - garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente 
de comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de 
presença; 

V - serem _gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, 
cujos conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do 
processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

§ 1• A audiência pública poderá ser requerida por iniciativa da própria 
sociedade civil quando solicitada por, no mínimo: 

I- 0,1% (um décimo por cento) dos eleitores do Município, quando se 
tratar do Plano Diretor, ou de planos, programas e projetos de impacto estrutural 
sobre a cidade; 
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11-10% (dez por cento) dos eleitores: 

a) da vizinhança, no caso de projetos de empreendimentos ou 
atividades para os quais se exija Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 

b) da área abrangida, no caso de Zonas Especiais de Interesse Social, 
ZEIS, de bairros, Regiões Administrativas, subdivisões do zoneamento de uso e 
ocupação do solo, ou quaisquer outros recortes territoriais. 

§ 2" No caso a que se refere o inciso 11 do §1" deste artigo, deverá 
acompanhar o requerimento parecer técnico demonstrando a área e a população 
atingida pela proposta. 

§ 3" O Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar as 
formas como será requerida a audiência pública. 

Art. 304. Caberá ao órgão competente a decisão final das propostas 
apresentadas nos debates, consultas e audiências públicas. 

Parágrafo único. -A decisão referida no caput deste artigo será 
motivada, técnica e juridicamente, e publicada no Diário Oficial do Município. 

Subseção VI 
Da Iniciativa Popular de Projeto de Lei e de Planos, Programas 

e Projetos de Desenvolvimento Urbano 

Art. 305. A iniciativa popular de Projeto de Lei e de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano poderá ser tomada por, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) dos eleitores do Município, no caso de: 

I - propostas de modificações parciais no Plano Diretor aprovado; 

11 - propostas de leis especificas para aplicação dos instrumentos de 
Politica Urbana. 

Art. 306. A iniciativa popular de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano, de competência privativa do Poder Executivo, poderá ser 
tomada por, no mínimo, 2% (dois por cento) dos eleitores da área abrangida, no caso 
de Zonas Especiais de lnferesse Social (ZEIS), bairros, bacias, Regiões 
Administrativas, subdivisões do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, ou 
quaisquer outros recortes territoriais nos quais se pretenda intervir. 

Parágrafo único. Deverá acompanhar o requerimento, parecer técnico 
demonstrando a área e a população atingida pela iniciativa proposta. 

Art. 307. Qualquer proposta de iniciativa popular deverá ser apreciada 
pelos órgãos de planejamento urbano e ambiental, que poderá encaminhá-la aos 

. órgãos setoriais competentes. 

§ 1" O Executivo emitirá parecer técnico circunstanciado sobre o 
conteúdo e alcance da proposta, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, ao qual 
se dará publicidade. 

§ 2° O prazo previsto no § 1" deste artigo poderá ser prorrogado por 
mais 30 (trinta) dias, desde que solicitado com a devida justificativa e acatado pelo 
Conselho Municipal de Salvador. 

§ 3° Quando tratar-se de modificações do Plano Diretor, ou de planos, 
programas e projetos de impacto estrutural sobre a cidade, será encaminhado ao 
Conselho Municipal de Salvador aeompanhado do parecer técnico do Executivo. 

§ 4" Será dada publicidade do ato do Conselho Municipal de Salvador 
que decidir acerca da proposta referida no parágrafo anterior. 

Subseção VI/ 
Do Plebiscito e do Referendo Popular 

Art. 308. O plebiscito e o referendo popular serão decididos por meio 
do voto direto e secreto com igual valor para todos. 

§ 1" Plebiscito é a consulta formulada à população para que delibere 
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 
administrativa, convocada com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, 
cabendo à população, aprovar ou recusar o que lhe tenha sido submetido. 

§ 2" Referendo é a consulta formulada à população para que delibere 
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 
administrativa, convocada com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 
cumprindo à população a respectiva ratificação ou rejeição. 

§ 3" Os resultados do plebiscito e do referendo, vinculam as ações 
governamentais posteriores a eles relacionadas. 

Art. 309. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a forma 
como serão realizados os plebiscitos e referendos populares no Município do 
Salvador, competindo à Ouvidoria Geral do Município a sua realização. 

Art. 310. A convocação de plebiscito ou referendo popular para aprovar 
ou recusar matérias relacionadas à Política Urbana e ao meio ambiente caberá: 

I - ao Poder Executivo, mediante Decreto; 

11 - ao Poder Legislativo, por iniciativa de, no mínimo, 113 dos membros 
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da Câmara Municipal, mediante decreto legislativo; 

111 - à população, por meio de petição encaminhada ao Poder 
Executivo, firmada, por pelo menos, 2% (dois por cento) dos eleitores: 

a) do Município do Salvador, quando se tratar de propostas de 
modificações estruturais no Plano Diretor; 

b) da vizinhança que venha a ser atingida pela proposta de 
implantação de empreendimento, ou realização de atividade, considerados de alto 
impacto de vizinhança ou ambiental, na forma em que a legislação dispuser; 

c) da área abrangida, no caso de desafetação de Zonas Especiais de 
Interesse Social, ZEIS. ·· 

§ 1" O Executivo regulamentará como deverá ser elaborado o 
instrumento petitório referido no inciso 111 do caput deste artigo. 

§ 2" O Executivo emitirá parecer e enviará ao Conselho Municipal de 
Salvador, para apreciação do requerimento de convocação de plebiscito e referendo 
de iniciativa popular, devendo, no caso de aprovação, adotar as providências 
necessárias à realização dos mesmos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

§ 3" Será dada a devida publicidade à convocação e aos resultados 
dos plebiscitos e [eferendos. · 

Art. 311. Lei Municipal especifica poderá estabelecer outras situações e 
condicionantes à aplicação do plebiscito e referendo. 

CAPITULO UI 
DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 312. ·O Município procederá à avaliação dos sistemas de 
informações que mantém no presente, consolidando-os em um único sistema 
denominado Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador. 

Parágrafo único. O SIM-Salvador é o conjunto de dados, informações, 
indicadores e Indicas capazes de qualificar e quantificar a realidade do Municfpio do 
Salvador em suas dimensões sócio-demográficas, econômicas, culturais, geofisicas, 
espaciais, ambientais e politico-institucionais. 

Art. 313. O Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador, tem como 
objetivos: 

I -· criar uma base de ·informações georreferenciada, padronizada, 
atualizada e confiável no âmbito da Administração Municipal de Salvador; 

11 - possibilitar ·o conhecimento da realidade municipal de forma 
continua e sistemática, capaz de subsidiar o processo de planejamento e gestão 
democráticos, em especial a elaboração, revisão e avaliação dos resultados da 
implementação do Plano Diretor; 

111 -fundamentar a proposição, implementação e avaliação das politicas 
públicas no âmbito municipal e de outros nfveis de governo; 

IV - subsidiar a tomada de decisões pelos agentes econômicos e 
sociais, estimulando o desenvolvimento sustentável e contribuindo para a gestão 
democrática da cidade. 

Art. 314. O Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador será 
concebido e implementado: 

I - de maneira pactuada com os órgãos federais, estaduais e municipais 
atuantes na Região Metropolitana de Salvador, com os Municípios integrantes desta 
região, com as empresas concessionárias de serviços públicos, bem como, com 
organizações não governamentais e a sociedade em geral; 

11 - gradualmente, a partir das informações já disponíveis, e com uma 
visão processual, sem que se perca a, visão de conjunto, e priorizando-se os setores 
essenciais; 

111 - de forma sistemática, seja em termos de regularidade na produção 
de dados, como no que diz respeito à definição teórica precisa dos conceitos de 
classificação, para que se assegure a sua confiabilidade; 

IV - utilizando metodologias capazes de assegurar a comparabilidade 
no tempo, produzindo-se séries históricas, e também a comparabilidade 
intramunicipal, intermunicipal, regional, nacional e internacional; 

V - mantendo o sistema aberto, para que se assegure a transparência e 
acesso pelos cidadãos às informações; 

VI - apresentando a informação visando divE!rsos nfveis de leitura, do 
técnico especializado até o cidadão comum e, progressivamente, em linguagens 
específicas voltadas para pessoas com deficiência; 

VIl - utilizando metodologias e técnicas de fácil operacionalização e 
alimentação, além de baixo custo. 

Art. 315. Integram o Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador: 

I - o prefeito e os gestores públicos; 

11 - os órgãos e entidades da Administração Municipal e instituições 

HEHillllliliillllllllillllllllllliiliillllllllllliiiiiiiiiiiiiHiHHiH&Salvador, 23 a 25 de fevere;ro de 2008 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·: 



Diário Oficial do .Município 

públicas dos demais níveis de governo; 

111 - agentes públicos e privados, em especial as concessionárias de 
serviços públicos que desenvolvem atividades no Município; 

IV - entidades da sociedade civil; 

V - instituições públicas e privadas de pesquisa; 

VI - a população do Município. 

Parágrafo único. Funcionará como órgão central do SIM-Salvador, o 
órgão da Administração Municipal responsável pela coordenação e execução da 
produção e divulgação de informações para o planejamento urbano, cartografia e 
dados georreferenciados. 

Art. 316. Constituem unidades espaciais de referência do SIM
Salvador, as Regiões Administrativas, os bairros a serem delimitados em legislação 
especifica, as bacias hidrográficas, os setores censitários definidos pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e outros recortes territoriais que se 
fizerem necessários. 

Art. 317. Será assegurada ampla e periódica divulgação dos dados do 
Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador, por meio da publicação anual 
disponibilizada na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Salvador na rede 
mundial de computadores, Internet, bem como seu acesso aos municipes, por outros 
meios possíveis. 

Parágrafo único. O SIM-Salvador procurará ampliar gradualmente os 
itens de informação à comunidade que serão prestados em linguagem especifica, 
atendendo às necessidades das pessoas com deficiências. 

Art. 318. Para possibilitar o acompanhamento e controle do Plano 
Diretor e das políticas públicas do Município, integrarão o Sistema de Informação 
Municipal, SIM-Salvador, entre outros, os dados, informações e indicadores 
necessários para: 

I - a avaliação da implementação das diretrizes e ações propostas pelo 
Plano Diretor e do seu impacto sobre a estrutura urbana; 

11 - a monitoração da aplicação-dos instrumentos da Política Urbana; 

111 - a avaliação da eficácia das ações implementadas pela 
Administração do Município nos diferentes campos de sua atuaçãp; 

IV - o acompanhamento e avaliação do funcionamento e eficácia dos 
Conselhos e outros canais de participação da sociedade no planejamento e gestão, 
bem como dos fundos para o financiamento das políticas públicas. 

§ 1" O SIM-Salvador deverá fundamentar-se em informações 
georreferenciadas, produzidas e permanentemente atualizadas, a partir dos cadastros 
das redes estruturantes dos sistemas urbanos do Município. 

§ 2" Os dados e indicadores produzidos pelo SIM-Salvador deverão ser 
agregados, sempre que pertinente, por categorias de gênero e raça/etnia. 

Art. 319. Fica instituído o Sistema Cartográfico e Cadastral do 
Município do Salvador, SICAD, integrante do Sistema· de Informação Municipal, SIM
Salvador, com a finalidade de gerir o banco de dados geográficos e a cartografia 
oficial do Município. 

Parágrafo único. O Sistema Cartográfico e Cadastral do Município do 
Salvador, SICAD, se articulará ao Sistema de Referência Cartográfica da Região 
Metropolitana de Salvador, referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro. 

CAPÍTULO IV 
DO FUNDO FINANCEIRO DE SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Art. 320. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Salvador, FUNDURBS, com a finalidade de dar suporte financeiro à implementação 
das diretrizes, dos planos, programas e projetos integrantes ou decorrentes do Plano 
Diretor. 

§ 1" O FUNDURBS será administrado por um Conselho Gestor 
indicado pelo Poder Executivo entre os membros do Conselho Municipal de Salvador. 

§ 2" O plano de aplicação dos recursos financeiros do FUNDURBS 
será debatido e aprovado pelo Conselho Municipal de Salvador e encaminhado 
anualmente, anexo à Lei Orçamentária Anual, LOA, para aprovação do Legislativo 
Municipal. 

Art. 321. Constituem recursos do FUNDURBS: 

I - dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele 
destinados; 

Urbana: 
11 - aqueles decorrentes da aplicação dos instrumentos da Política 

a) contribuição de melhoria; 

b) IPTU progressivo no tempo; 
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"lntervivos", ITIV, de que trata p inciso 11, do art.153, da Lei Orgânica do Município do 
Salvador; 

d) direito de su~rficie onerosa, individual ou coletiva, concedida em 
terreno de propriedade pública ')lunicipal; 

e) Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

f) Outorga Onerosa de alteração do uso do solo; 

g) Outorga Onerosa da modificação de índices e características de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como, alterações das normas edilícias; 

111 - 10% (dez por cento) dos produtos de taxas e preços públicos 
relativos ao licenciamento de construções e de atividades; 

IV- 10% (dez por centro) do produto de multas impostas por infrações 
administrativas e condenações judiciais; 

V - rendimentos, de qualquer natureza, que o Município venha a auferir 
como remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio; 

VI - resultante de doações em dinheiro ou bens móveis ou imóveis que 
venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas; 

VIl - provenientes de ajuda e ou cooperação internacionais; 

VIII - provenientes de acordos, convênios, contratos e consórcios; 

IX - provenientes de contribuições, subvenções e auxílios; 

X - provenientes de operações de crédito destinadas ao 
desenvolvimento de planos, programas e projetos pelo órgão de planejamento, para a 
implementação do Plano Diretor; 

XI - receitas derivadas da alienação de bens imóveis municipais 
ocupados por terceiros e demais bens dominiais não utilizados pelo serviço público; 

XII - outras receitas eventuais. 

§ 1" Os recursos do FUNDURBS serão depositados em conta corrente, 
mantida em instituição financeira, designada pelo órgão de planejamento, 
especialmente aberta para esta finalidade. 

§ 2" Os recursos financeiros do FUNDURBS serão aplicados em: 

I - elaboração de estudos, revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano, planos setoriais e projetos associados à aplicação dos instrumentos de 
Política Urbana estabelecidos por esta Lei; 

11 - regularização fundiária; 

111 - aquisição de imóveis para constituição de ZEIS 111, e implantação 
de Habitação de Interesse Social, HIS; 

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo 
infra-estrutura, drenagem e saneamento; 

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VIl - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas 
de interesse ambiental; 

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. 

CAPÍTULO V 
DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E INTERGOVERNAMENTAL 

E DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 322. O Município promoverá a articulação interinstitucional e 
intergovernamental atendendo às seguintes diretrizes: 

I - participação na revisão do pacto federativo, articulando-se 
politicamente para agir de forma proativa, no sentido de inibir as atuais tendências de 
centralização e de defender uma descentralização que equilibre encargos e recursos, 
poder decisório e poder de execução, colaboração e contribuição subsidiária e 
governamental; 

11 - promoção de mecanismos de comunicação e informação entre os 
órgãos e entidades da Administração Municipal e das demais instâncias 
aovernamentais, constituindo uma rede capaz de conferir maior visibilidade de suas 
ações e potencialidades, visando a estimular iniciativas, apoios e recursos, bem como 
a troca de experiências; 

111 - cooperação com outros Municípios, na forma de consórcios e 
associações para a solução das questões ligadas à prestação de serviços e ao 
desenvolvimento regional e local integrados; · 

c) Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso IV -- assunçao da posição de liderança junto aos agentes políticos e 
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sociais, articulando esforços e instituindo mecanismos de colaboração e 
comprometimento entre o setor público e a iniciativa privada, firmando parcerias com 
o setor privado e o terceiro setor, mediando conflitos, e buscando convergência em 
assuntos de interesse local. 

Seção 11 
Da Articulação Metropolitana 

Art. 323. O Município do Salvador buscará articular-se com os 
Municípios da Região Metropolitana para a institucionalização de um Fórum dos 
Municípios da Região Metropolitana de Salvador, visando: 

I - a criação de instrumentos para a integração e cooperação nas 
políticas, projetos e ações, entre outras, nas áreas de habitação, saneamento 
ambiental, transportes, mobilidade urbana, regularização fundiária e urbanística, 
gestão sustentável do meio ambiente e turismo, geração de emprego e renda, 
qualificação de mão-de-obra, e ordenamento do uso e ocupação do solo nas áreas 
conurbadas ou em processo de conurbação; 

11 - implementação de instrumentos de participação popular na gestão 
metropolitana, que transfOrmem os Conselhos Consultivo e Deliberativo da Região 
Metropolitana de Salvador em fóruns de debates e de tomada de decisões de forma 
integrada, participativa e transparente, mediante a: 

a) alteração de sua composição, tornando-a mais representativa de 
todos os Municípios integrantes da região e da sociedade civil; 
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11 - estabelecimento de indicadores correlacionados a metas, 
possibilitando o seu acompanhamento e controle; 

111 - visão interdisciplinar e interinstitucional dos problemas urbanos, de 
sua inserção regional e na busca de soluções; 

IV - operação por programas, capaz de articular agentes públicos e 
privados superando a visão fragmentada na apreensão da realidade e na formulação 
das politicas públicas;. 

V - adoção de instrumentos de inovação na gestão; 

VI - visão sistêmica e concepção da estrutura organizacional como um 
instrumento flexível, para a implementação do plano de governo, cujas diretrizes e 
ações devem estar pautadas nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor; 

VIl - substituição dos princípios da hierarquização, pela gestão 
compartilhada, pela intersetorialidade, intercomplementaridade e gestão por 
resultados; 

VIII - informatização, quando couber, dos atos administrativos do Poder 
Público Municipal, tais como: 

a) fluxo de processos, comunicações internas e externas e demais 
tipos de documentos, entre os órgãos da Prefeitura; 

b) implementação da assinatura digital dos agentes e autoridades 
b) divulgação pública das reuniões, atas e resoluções desses • municipais; 

colegiados, disponibilizando-os através da mídia e utilizando meios eletrônicos, como 
a Internet; 

c) institucionalização de mecanismos que garantam a integração do 
planejamento regional com os planos diretores municipais. 

111 - estabelecimento de normas procedimentais compartilhadas por 
todos os Municípios e órgãos e entidades das outras esferas governamentais para o 
licenciamento urbanístico e ambiental, reduzindo custos, minimizando a evasão fiscal, 
agilizando a expedição de licenças e autorizações, definindo suas áreas de 
competência, atribuições ~ responsabilidades; 

IV - promoção de intercâmbio de experiências entre os Municípios, 
voltado para a constituição de um sistema integrado de planejamento e de 
informações e para a re-capacitação de pessoal para implementá-los; 

V - constituição de uma instância representativa para a obtenção de · 
pleitos junto aos demaif!õ poderes governamentais. 

Seção 111 
Das Regiões Administrativas 

Art. 324. As Regiões Administrativas correspondem ás áreas de 
jurisdição das Administrações Regionais a que se refere o art.4" da Lei n• 3.688, de 
28 de novembro de 1986, e constituem-se em unidades espaciais de referência para 
fins de planejamento e gestão. 

§ 1" O território do Município fica dividido em 18 Regiões 
Administrativas com a seguinte denominação: 

I - Região Centro, RA I; 
11 - Região ltapagipe, RA 11; 
111 - Região São Caetano, RA 111; 
IV - Região Liberdade, RA IV; 
V - Região Brotas, RA V; 
Vi - Região Barra, RA VI; 
VIl - Região Rio Vermelho, RA VIl; 
VIII - Região Pituba/Costa Azul, RA VIII; 
IX - Região Boca do Rio/Patamares, RA IX; 
X - Região ltapuã, RA X; 
XI - Região Cabula, RA XI; 
XII - Região Beiruffancredo Neves, RA XII; 
XIII - Região Pau da Lima, RA XIII; 
XIV - Região Cajazeiras, RA XIV; 
XV - Região !pitanga, RA XV; 
XVI - Região Valéria, RA XVI; 
XVII - Região Subúrbios Ferroviários, RA XVII; 
XVIII - Região Ilhas, RA XVIII. 

§ 2" A delimitação das Regiões Administrativas, RA, é a representada 
no Mapa 9, do Anexo 3 desta Lei. 

§ 3" A Tabela 01, do Anexo 02 desta Lei, apresenta dados básicos 
referentes á área territorial, população e densidade populacional das Regiões 
Administrativas de Salvador. 

CAPÍTULO VI 
DA MODERNIZAÇÃO ADMINIS_TRATIVA 

E INOVAÇÃO DA GESTAO 

Art. 325. O Município introduzirá uma nova cultura nas práticas 
administrativas, e novos formatos organizacionais na Administração, baseados em: 

I - foco no cidadão; 

c) disponibilização on-line dos documentos produzidos pelos órgãos da 
Administração Pública Municipal, ressalvadas as hipóteses de impossibilidade ou 
sigilo previstas em lei. 

Art. 326. A descentralização dos serviços oferecidos aos cidadãos será 
progressivamente ampliada, oferecendo-lhes meios rápidos e confortáveis de efetuar 
pagamentos, inclusive de tributos e taxas em atraso, solicitar informações, certidões, 
serviços: formular denúncias e obter respostas e providências. 

Parágrafo único. A descentralização da participação no planejamento e 
gestão será ampliada mediante a implantação e oferta de infra-estrutura de suporte ao 
funcionamento regular dos órgãos colegiados de participação das comunidades das 
Administrações Regionais, previstos em lei. 

. Art. 327. O planejamento e execução orçamentária promoverão: 

I - o aumento da arrecadação tributária, com vistas a assegurar os 
superávits financeiro primário e operacional previstos, reduzindo a elevada 
·dependência mantida pelo Município em relação às outras esferas governamentais; 

11 - a reorganização das administrações tributária, financeira, 
patrimonial e previdenciária, incluindo o treinamento e desenvolvimento de recursos 
humanos; 

111 - a reestruturação dos processos de fiscalização e arrecadação de 
tributos próprios, utilizando-se avanços tecnológicos como ferramenta de aumento da 
produtividade fiscal e adotando-se procedimentos comprovadamente eficazes, já 
praticados por outros Municípios, tais como a terceirização da cobrança administrativa 
da dívida ativa, o cartão do contribuinte municipal, o sistema anti-sonegação, e a 
declaração mensal de serviços; 

IV - a implementação de meios para dotar de transparência e 
condições para o controle social da gestão fiscal, mediante: 

. a) manutenção de um sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

b) publicação, a cada quatro meses, de relatório de gestão fiscal; 

c) indicação da denominação completa de cada uma das rubricas, além 
da codificação do projeto/ atividade, elemento de despesa, fonte de suplementação e 
anulação, nas tabelas dos anexos aos decretos relativos a crédito adicional 
suplementar e quadro de detalhamento das despesas publicadas no Diário Oficial do 
Município, como forma de facilitar o controle social do orçamento. 

Art. 328. O Municipio estabelecerá Política de Gestão de Pessoas que 
assegure a profissionalização e a valorização do servidor municipal, voltada para a 
melhoria contínua das ações dos quadros técnicos, administrativos e operacionais na 
implementação do processo de planejamento e gestão participativos, atendendo às 
seguintes diretrizes: 

I - adoção de política remuneratória justa e compatível com a natureza 
e atribuições do cargo, vinculando a progressão na carreira à qualificação do servidor; 

11 - implementação de programas de educação continuada mediante a 
formalização de parcerias com instituições de ensino para participação em cursos de 
capacitação, extensão, graduação e pós-graduação; 

111 - implementação de programas de valorização do servidor, 
assegurando intervenções nas quatro linhas de atuação do programa financeira, 
social, educacional e corporativa. 

CAPÍTULO VIl 
DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
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Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 329. O Executivo Municipal proverá os meios para que a população 
participe ativamente da implementação da Politica Urbana, compreendendo: 

I - a prestação de assistência técnica e juridica gratuitas para as 
comunidades e grupos sociais menos favorecidos; 

11 - a implementação de programas de re-capacitação e requalificação 
dos membros de órgãos colegiados e lideranças comunitárias; 

111 - a implementação de programas de educação voltados para temas 
tais como a educação ambiental, alimentar, para o trânsito, entre outras, conforme 
disposto nesta Lei e na legislação especifica. 

Seção 11 
Da Assistência Técnica e Juridlca Gratuita 

Art. 330. A assistência técnica e jurídica gratuita será prestada às 
pessoas e entidades comprovadamente pobres, diretamente ou mediante convênio 
com instituições de ensino, organizações não governamentais ou com associações 
profissionais. 

§ 1" A assistência técnica e juridica gratuita precederá: 

I - programas e projetos de regularização urbanistica e fundiária de 
Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS; 

11 - Operações Urbanas Consorciadas; 

111 - desapropriações e relocações de populações em áreas de risco à 
vida humana ou ambiental. 

§ 2" Lei especifica estabelecerá as condições em que se dará a 
assistência técnica e jurídica gratuita, devendo abranger, no minimo: 

I - orientação juridica e defesa dos interesses individuais e coletivos; 

11 - implementação de uma engenharia e arquitetura públicas levando 
os beneficios da técnica, conforto, a segurança e baixo custo às comunidades pobres, 
envolvendo, entre outras medidas: 

a} orientação técnica para elaboração. de projetos e· para reforma, 
ampliação ou construção de edificações, com a participação de profissionais em todas 
as etapas das obras, desde a elaboração do projeto, especificação das soluções 
técnicas e de materiais até o acompanhamento técnico da construção; 

b) avaliação técnica do solo sobre o qual construir, prevenindo 
acidentes nas encostas e outras áreas de risco e a ocupação inadequada dos 
terrenos; 

c) inclusão, nos programas de engenharia pública, de estudantes em 
estágios orientados e remunerados, propiciando-lhes condições de ampliar a sua 
visão sobre a realidade da cidade e estimulando a formação de um sistema de 
valores, pautado na cooperação e solidariedade entre os cidadãos; 

d) promoção de atividades educativas quanto ao agenciamento 
espacial e urbanístico, especialmente no que tange ao papel das comunidades. 

111 - orientação técnica e juridiea para preparação e acompanhamento 
dos debates e audiências públicas sobre: · 

a) o Plano Diretor e a legislação decorrente; 

b) planos urbanisticos, programas e projetos em ZEIS, ou implantação 
de empreendimentos ou atividades sujeitos a Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, 
cuja área de abrangência atinja ZEIS; 

c) o Orçamento Participativo. 

IV - formulação de propostas de iniciativa popular de Projetos de Lei e 
de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Seção 111 
Da Capacitação de Membros de Órgãos Colegiados 

e Lideranças Comunitárias 

Art. 331. O Municipio promoverá programas de capacitação dos 
membros de órgãos colegiados e lideranças -comunitárias diretamente, ou mediante 
convênio com universidades e organizações não governamentais, visando a sua 
qualificação para o mundo do trabalho e para os novos desafios da cidadania, 
atendendo às seguintes diretrizes: 

I - desenvolvimento de ferramentas técnicas e de participação na 
formulação e na busca de financiamentos públicos e privados para planos e projetos 
populares com o objetivo de prepará-los para a adoção de práticas de autogestão; 

11 - ampliação da capacidade de proposição e negociação dos membros 
de órgãos colegiados, fornecendo-lhes informações em linguagem acessivel sobre: 

a) a Lei Orgânica do Municipio e a legislação especi~ca do Conselho 
do qual faz parte, bem como do papel do lidar em sua comunidade; 
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b) aspectos operacionais e financeiros envolvidos no controle dos 
fundos que cabem aos conselheiros controlar; 

c) desenvolvimento de ferramentas, tanto técnicas como de 
participação, que os habilite a melhorar a capacidade de proposição e de negociação 
com o Poder Público, em relação às questões urbanas e ambientais, especialmente o 
Plario Diretor e legislação decorrente; 

111 - articulação das ações de capacitação com o processo de 
planejamento, implementação e avaliação de planos, programas e projetos; 

IV - valorização das formas interativas de capacitação, mediante 
seminários, debates, oficinas e simpósios e outros eventos similares; 

V - integração entre áreas afins, tais como habitação, Saneamento 
Ambiental, transportes e mobilidade urbana. 

CAPITULO VIII 
DAS ORIENTAÇÕES. PARA A LEGISLAÇÃO 

Seção I 
Das Diretrizes Gerais 

Art. 332. Na formulação da legislação urbana, o Municipio atenderá às 
seguintes diretrizes: 

I - concepção da legislação não só como uma questão técnica, mas, 
sobretudo politica, uma vez que esta comanda a vida na cidade, onde são expressos 
interesses divergentes ou conflitantes, requerendo para a sua legitimidade a 
negociação com os cidadãos, visando à formulação de um pacto territorial; 

11 - visão sistêmica da legislação, a partir da compreensão do conjunto 
de leis e decretos como instrumentos de planejamento, cuja eficiência e eficácia 
dependem da aplicação conjunta e concomitante dos vários tipos de instrumentos 
legais federais, estaduais e municipais; 

111 - simplificação da linguagem para assegurar os direitos de cidadania 
à maior parte da população, e facilidade operacional, como forma de reduzir os custos 
públicos e privados na sua aplicação; 

IV - simplificação das normas urbanisticas, com vistas a reduzir os 
custos de urbanização e da produção e melhoria de moradias para as populações 
pobres, sem prejuizo da higiene, do conforto e da segurança à vida humana e 
ambiental; 

V - publicidade, tomando-a disponivel em meios diversificados; 

VI - transversalidade entre todas as áreas do conhecimento humano, 
face ao caráter interdisciplinar da questão urbana; 

Vil - compatibilização das licenças ou autorizações urbanisticas e/ou 
ambientais com as demais licenças ou autorizações emitidas pelo Poder Público 
Municipal, visando à desburocratização, a otimização e a celeridade do serviço 
público prestado. 

§ 1" A Administração Municipal providenciará, no prazo de 90 (noventa) 
dias, a consolidação da legislação existente, e que for modificada, que será aplicada 
em consonância com as disposições deste Plano, das legislações federal, estadual e 
municipal.· 

§ 2" O Municipio providenciará a elaboração de manuais sobre as 
principais leis e códigos urbanos e ambientais. 

Seção 11 
Das Diretrizes para a Legislação de Ordenamento 

do Uso e Ocupação do Solo 

Art. 333. A concepção da Legislação de Ordenamento do Uso e 
OcupaÇão do Solo atenderá às seguintes diretrizes: 

I - o zoneamento se fará por predominância de usos, privilegiando-se a 
moradia como função básica da cidade, devendo os demais usos subordinar-se às 
exigências e restrições determinadas pelo impacto, conforto, higiene, e segurança à 
vida humana e ambiental, bem como ao bom desempenho e eficácia da 
funcionalidade da estrutura urbana, enfatizando-se nesse caso a relação com o 
trânsito; 

11 - no estabelecimento das normas de uso e ocupação serão 
considerados: 

a) as diretrizes da organização territorial estabelecidas pelo Plano 
Diretor; 

b) a multiplicidade de formas de apropriação e utilização do espaço, 
incorporando-se dados dos costumes e cultura local; 

c) o objetivo de trazer para a formalidade a ocupação informal, 
estabelecendo-se parâmetros minimos tecnicamente adequados para regularização 
urbanistica de assentamentos informais consolidados; 

d) a capacidade administrativa e operacional do Municipio para a sua 
aplicação e fiscalização; 

111 - indicação dos empreendimentos e atividades sujeitos à exigência 
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do Estudo de Impacto de VIZinhança, EIV, ou outros instrumentos de avaliação oe 
impacto no meio ambiente urbano, dos requerimentos para a avaliação dos impactos 
e definição das medidas para a mitigação dos impactos negativos, assim como, das 
medidas compensatórias que ser~o assumidas pelo empreendedor, cabendo à 
Administração indicá-las; 

Parágrafo único. A Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 
definirá os empreendimentos e atividades sujeitos à exigência do inciso 111, deste 
artigo. 

Art. 334. A fiscalização do ordenamento do uso e ocupação do solo 
terá um sentido menos corretivo e repressivo em beneficio de um caráter mais 
pedagógico de modo a: 

I - mobilizar a comunidade a integrar os canais de participação 
legalmente constituidos; 

11 - possibilitar que se firmem compromissos e responsabilidades 
partilhados entre a sociedade civil e a Administração Pública, no controle do 
ordenamento do uso e ocupação do solo, do agenciamento e da manutenção dos 
espaços públicos. 

Seção 111 
Das Diretrizes para a Legislação de Edificações 

e outras Obras 

Art. 335. O Código de Obras se ajustará às diretrizes do Plano Diretor 
além da legislação vigente e modificações estabelecidas na Legislação de 
Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo que passam a viger imediatamente. 

Parágrafo único. VETA O O. 

Seção IV 
Das Diretrizes para a Legislação Tributária e de Rendas 

Art. 336. Os instrumentos tributários municipais serão utilizados com 
função fiscal e extra-fiscal, adequando-se o Código Tributário e de Rendas ao Piaria 
Diretor, de ac:ordo com as seguintes diretrizes: 

I -estabelecimento de alíquotas diferenciadas para o IPTU, em razão 
das possibilidades de uso e ocupação propiciadas pelas diretrizes da organização 
territorial estabelecidas no Plano Diretor: 
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do Uso e da-Ocupação do Solo do Municipio, permanece em vigor a Lei n• 3.377, de 
23 de julho de 1984, e suas modificações posteriores, combinada com as disposições 
constantes desta Lei que entram em vigor imediatamente, em especial as disposições 
do Titulo VIII, que tratam do ordenamento territorial. 

§ 1" A subcategoria de uso residencial R3 - Edificio de apartamentos e 
grupo de edificios de apartamentos, passa a ser admitido em todas as Zonas 
Predomioantemente Residenciais, ZR, estabelecidas pela Lei n.• 3.377/84. 

§ 2" Os empreendimentos ou atividades que forem se implantar nas 
zonas e corredores de usos diversificados instituidos por esta Lei deverão atender às 
seguintes correspondências: 

I - no Corredor Supramunicipal da Avenida Luis Viana (Paralela), ficam 
estabelecidos os usos e restrições de ocupação aplicáveis à Concentração Linear de 
Usos Múltiplos C-7, sobre a qual dispõe a Lei n.• 4.668/92; 

11 - nos Corredores Municipais relacionados nas alíneas deste inciso 
ficam estabelecidos os usos e restrições de ocupação aplicáveis às Concentrações 
Lineares de Usos Múltiplos estabelecidas na Tabela V11.4, do Anexo 7, da Lei n.• 
3.377/84, modificada pela Lei n• 3.853/88, na seguinte correspondência: 

a) Corredor Av. Anita Garibaldi e Corredor Av. Reitor Miguel Calmon, 
de acordo com a C3, Av. Anita Garibaldi; 

b) Corredor Av. Juracy Magalhães Júnior, de acordo com a C4, Av. 
Juracy Magalhães; 

c) Corredor Av. Mário Leal Ferreira, Corredor Via Portuária, Corredor 
Av. 29 de Março, de acordo com a C6, Av. Mário Leal Ferreira (Vale do Bonocô); 

d) Corredor Av. Antônio Carlos Magalhães, de acordo com a C5, Av. 
Antônio Carlos Magalhães; 

e) Corredor Av. Heitor Dias, de acordo com a C2, Av. Barros Reis; 

111 - nos Corredores Regionais ficam estabelecidos os usos e restrições 
de ocupação aplicáveis à Concentração Linear de Usos Múltiplos C1, Vasco da 
Gama, conforme a Tabela Vll.4, do Anexo 7 da Lei n.• 3.377/84, modificada pela Lei 
n• 3.853/88; 

IV - no Corredor Local Alameda das Espatódeasl Rua do Jaracaüá 
ficam mantidos os usos e restrições do inc;so 11 do art.3" da Lei n• 5.553/99, 

· modificada por esta Lei; 
a) aumento das aUquotas aplicáveis às áreas com maior potencial 

construtivo e possibilidades diversificadas de uso do solo; 

b) redução das allquotas aplicáveis às áreas de propriedade particular 
integrantes doSAVAM, como forma de estimular a sua conservação; 

c) redução das desigualdades e distorções verificadas na valoração 
dos imóveis urbanos para efeito de cobrança de IPTU; 

11 - estabelecimento de IPTU progressivo no tempo, nas áreas 
indicadas para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios que não 
cumprirem as obrigações estabelecidas no Plano Diretor, ou em planos urbanisticos, 
para o cumprimento da função social da propriedade; 

111 - aplicação da Contribuição de Melhoria nas áreas em que forem 
implantados equipamentos de infra-estrutura e transportes e outros que resultem em 
valorização imobiliária, identificada como impacto positivo em Estudo de Impacto de 
VIZinhança, EIV, ou outro instrumento de avaliação de impacto no meio ambiente 
urbano; 

IV - adequação das alíquotas do Imposto Sobre Serviços, ISS, de modo 
a incentivar a expansão e modernização da base local de serviços empresariais e a 
produção cultural; 

V - oferta de incentivos fiscais para a formalização de microempresas e 
como estimulo à cultura, esporte e lazer; 

VI - redução de impostos e taxas das microempresas; 

VIl - regulamentação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
por Ato Oneroso "lntervivos", ITIV, previsto no inciso 11 do art.153 da Lei Orgânica do 
Municipio do Salvador, aplicando-o às operações de Transferência do Direito de 
Construir, TRANSCON. 

TiTULO X 
DAS DISPOSIÇ0ES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇ0ES TRANSITÓRIAS 

Art. 337. Os expedientes administrativos protocolados anteriormente à 
data de entrada em vigor desta Lei, referentes a solicitações de alvarás de construção 
para empreendimentos e licenciamento de atividades, assim como os de solicitação 
de utilização do instrumento da Transferência do Direito de Construir, serão 
analisados segundo as leis vigentes à época do seu protocolamento. 

Parágrafo único. Os expedientes referidos no caput deste artigo 
poderão, a pedido do interessado, ser analisados conforme as disposições desta Lei. 

Art. 338. Até a entrada em vigor da nova Legislação de Ordenamento 

V - no Corredor Local Alameda das Cajazeirasl Alameda das 
Seringueiras/ Alameda dos Umbuzeiros/ Rua do Timb6 ficam estabelecidos os usos e 
restrições do inciso 11 do art.3" da Lei n• 5.553/99, modificada por esta Lei; 

VI - no corredor da Rua Alameda dos Umbuzeiros/Caminho das 
Arvores, fica admitida atividades de serviços de saúde; 

VIl - nos demais Corredores Locais ficam estabelecidos os usos e 
restrições de ocupação definidos para as Zonas de Concentração de Usos em que se 
encontram inseridos, de acordo com a Lei n• 3.377/84 e suas modificações 
posteriores, respeitados os critérios de compatibilidade locacional estabelecidos na 
Tabela V.10 do Anexo 5 da referida Lei; 

VIII - no Centro Municipal Tradicional ficam estabelecidos os usos e 
restrições de ocupação previl!tos para as Zonas de Concentração de Usos em que se 
encontram inseridos os terrenos ou lotes, conforme a Lei n• 3.377/84 e suas 
modificações posteriores; 

IX - nos Centros Municipais do Camaragibe e do Retiro/ Acesso Norte 
ficam estabelecidos os usos e restrições de ocupação previstas para a Zona de 
Concentração de Usos Comerciais e de Serviços ZT-10, conforme a Lei n• .3.377/84, e 
suas modificações posteriores; 

X - nos Subcentros Municipais ficam estabelecidos os usos e restrições 
de ocupação, previstos para as Zonas de Concentração de Usos Comerciais e de 
Serviços, ZT, estabelecidas pela Lei n• 3.377/84·e suas modificações posteriores, na 
seguinte correspondência: . 

a) Subcentro Municipal Barra, Subcentro Municipal Pituba e Subcentro 
Jaguaribe, de acordo com a ZT-1, Barra; 

b) Subcentro Municipal Liberdade, de acordo com a ZT-9, Liberdade; 

c) Subcentro Municipal Pau da Lima, Subcentro Municipal Periperi, 
Subcentro Municipal Paripe, Subcentro Municipal Cajazeiras e Subcentro Municipal 
Estrada Velha do Aeroporto, de acordo com a ZT-12, Pau da Lima; 

d) Subcentro Municipal São Cristóvão e Subcentro Municipal ltapuã, de 
acordo com a ZT-13, São Cristóvão; 

e) Subcentro Municipal Calçada, de acordo com a ZT- 8, Calçada; 

XI - nas Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, ficam 
estabelecidos os mesmos usos e restrições de ocupação previstas para as Áreas de 
Proteção Sócio-Ecológica, de acordo com as disposições da Lei n• 3.592/85, e mais 
os usos do grupo CS-1, conforme a tabela IV.3 da Lei n.• 3.377/84 e suas 
modificações posteriores; 

XII - nas Zonas Predominantemente Residenciais, ZPR, ficam 
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estabelecidos os usos e restrições de ocupação previstas para a correspondente 
Zona de Concentração de Usos Residenciais, ZR, conforme a Lei n• 3.377/84 e suas 
modificações posteriores; 

XIII - nas Zonas Exclusivamente Uniresidenciais, ZEU, ficam 
estabelecidos as restrições de ocupação previstas para a correspondente Zona de 
Concentração de Usos Residenciais, ZR, conforme a Lei n• 3.377/84 e suas 
modificações posteriores. 

§ 3• As restrições de ocupação a que se refere o § 2• dizem respeito: 

I -ao lndice de Ocupação, lo; 
11 - ao lndice de Permeabilidade, lp; 
111 - a área mínima do lote; 
IV - á testada mínima do lote; 
V- aos recuos e afastamentos mínimos. 

§ 4• Nas Zonas Exclusivamente Uniresidenciais, ZEU, não se aplicam 
as disposições da Lei n• 4.907, de 03 de junho de 1994, relativas ao funcionamento 
de microempresas e empresas de pequeno porte, nas residências de seus titulares. 

Art. 339. Nos Corredores Especiais de Orla Marítima ficam permitidos 
os seguintes usos constantes do Anexo 4 da Lei n• 3.377/84 e suas modificações 
posteriores, de acordo com os trechos delimitados no Mapa 08 do Anexo 3 desta Lei: 

I - para os trechos 2 a 8: 

a) usos residenciais: R 1, R2, R3, R4, R5 e R6; 
b) usos comerciais e de serviços: CS2, CS3, CS6, CS7, CS13, CS14.2; 
c) usos mistos: M1 e M2; 
d) uso especial: E4; 

11 - para os trechos 9 a 12: 

a) usos residenciais: R1, R2, R3, R4, R5 e R6; 

b) usos comerciais e de serviços: CS3, CS6, CS13, CS14 e CS15; 
c) usos mistos: M1 e M2; 
d) uso especial: E4. 

§ 1• Em empreendimentos licenciados como Grupo de Lojas, Centro 
Comercial e Shopping Center localizados nos Corredores Especiais de Orla Marítima, 
poderão ser admitidas atividades não relacionadas nos incisos 1 e 11 do caput deste 
artigo, atendidos os critérios e restrições da Lei n• 3.377/84 e suas modificações 
posteriores para a zona em que se localize o empreendimento. 

§ 2• Nos Corredores Especiais de Orla Marítima ficam mantidas as 
restrições de ocupação previstas para as Zonas de Concentração de Usos que 
atravessam, de acordo com a Lei n• 3.377/84 e suas modificações posteriores no que 
se refere a: 

a) ao lndi~ de Ocupação, lo; 
b) ao lndice de Permeabilidade, lp; 
c) a área mínima do lote; 
d) á testada mínima do lote. , 

Art. 340. Em decorrência do novo zoneamento estabelecido por esta 
Lei, nas áreas que passaram a integrar Zonas Predominantemente Residenciais, 
ZPR, e que anteriormente estavam incluídas em Zonas de Concentração de Comércio 
e Serviços, ZT, em Zonas Industriais,· ZS, em Concentrações Lineares de Usos 
Múltiplos, C, e na Zona Rural, definidas pela Lei n• 3.377/84 e suas modificações 
posteriores, ficam estabelecidos os mesmos usos e restrições de ocupação previstos 
para a Zona de Concentração de Usos Residenciais, ZR, adjacente. 

Parágrafo único. Existindo limites com mais de uma ZR, serão 
considerados os usos e restrições estabelecidos para a ZR cujo limite seja o de maior 
extensão. 

Art. 341. As solicitações de alvarás de construÇão para 
empreendimentos e licenciamento de atividades na Zona de Proteção Ambiental, 
ZPAM, em Áreas de Proteção de Recursos Naturais, APRN, e em Áreas de Proteção 
Cultural e Paisagística, APCP, até a regulamentação específica de cada área, 
deverão ser analisados pelo órgão de planejamento, ouvido o órgão ambiental d9 
Município, que deliberarão á luz das diretrizes desta Lei e das normas pertinentes da 
Legislação Ambiental. 

Parágrafo único. Para as APRN não incluídas na Zona de Proteção 
Ambiental, ZPAM, até a regulamentação específica das áreas, aplicam-se, no mínimo, 
os critérios de ocupação do solo definidos por esta Lei para as Áreas Arborizadas, AA. 

Art. 342. Receberão o mesmo tratamento do Corredor da Alameda das 
Espatódias, para fins de concessão de Alvará de Licenciamento de Construção os 
seguintes logradouros do Loteamento Caminho das Arvores: Lotes voltados para a 
Alameda das Espatódias em esquina com outras Alamedas, Alameda Jaracatiá, Rua 
Timbó, Alameda dos Umbuzeiros, Alamedas das Seringueiras, Alameda das · 
Cajazeiras e Rua Mongubas. 

Art. 343. Nas Áreas de Borda Marítima estabelecidas pelo SAVAM, a 
altura das~ificações, para efeito do controle de gabarito, corresponderá á distância 
vertical m ida entre a cota de implantação do pavimento térreo e a cota superior da 
laje de co ra do último pavimento tipo. . 

§ 1• Nos termos da legislação de ordenamento do uso e ocupação do 
solo vigente, não será computado como pavimento, para limite de gabarito de altura, 
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aquele correspondente á cobertura da edificação desde que integrante das unidades 
existentes no pavimento imediatamente inferior. 

§ 2• A área do pavimento de cobertura de que trata o parágrafo anterior 
não excederá a 25% (vinte e cinco por cento) da área do pavimento tipo, incluindo 
pérgulas e projeção do reservatório elevado que não estiver sobre caixas de escada e 
elevador ou ainda de circulação horizontal comum. 

Art. 344. Os recuos frontal, laterais e de fundo das edificações 
localizadas nos trechos 04 a 12 da Área áe Borda Marítima, conforme o Mapa 08 do 
Anexo 3 desta Lei, deverão atender aos seguintes critérios: 

I - observado o mínimo de 5,00 m (cinco metros), o recuo frontal será 
resultante da aplicação da fórmula: 

RFP= 5,00 m + 0,60 m M [(N - 6,00 m) + 3,00 m], 

em que: 

a) RFP - é o recuo frontal progressivo, definido em metros; 

b) N- é o gabarito de altura máximo da edificação, definido em metros; 

11- observado o mínimo de 2m (dois metros) de RLP, nos terrenos com 
Testada abaixo de 20m (vinte metros); mínimo de 3m (três metros) de RLP, nos 
terrenos com Testada entre 20m (vinte metros) e 49m (quarenta e nove metros) e 
mínimo de 7,0m (sete metros) de RLP nos terrenos com Testada acima de 49m 
(quarenta e nove), os recuos laterais serão resultantes da aplicação das fórmulas: 

a -terrenos com Testada abaixo de 20m (vinte metros); 

RLP= 2,00 m + 0,30 m M ((N- 12,00 m) + 3,00 m]; 

b- terrenos com Testada entre 20m (vinte metros) e 49m (quarenta e 
nove metros); 

RLP = 3,00 m + 0,30 m M [(N- 12,00 m) + 3,00 m]; 

c- terrenos com Testada acima de 49m (quarenta e nove metros): 

RLP = 7,00 m + 0,30 m M [(N- 12,00 m) + 3,00 m], 

em que: 

RLP - é o Recuo Lateral Progressivo, definido em metros; 

N - é o gabarito de altura máximo da edificação, definido em metros; 

111 - recuo de fundo, será no mínimo de 3,00 m (três metros). 

Parágrafo único. O Recuo Lateral Progressivo será aplicado igualmente 
em relação a ambas as divisas laterais do terreno. 

Art. 345. Para as edificações localizadas nos trechos 01 a 03 da Área 
de Borda Marítima, conforme o Mapa 08 do Anexo 3 desta Lei, os recuos frontal, 
laterais e de fundo são aqueles estabelecidos na Tabela Vll.1 do Anexo 7 da Lei 
3.377/84 e suas modificações posteriores. 

Art. 346. Os incisos I e 11 do art.3• da Lei n• 5.553 de 22 de junho de 
1999 passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 3° .............................................................................................. . 

I - nos lotes voltados para as vias enquadradas por esta Lei como 
Vias Locais - VL e Coletora 11 - VCII, não classificadas como 
Corredores Locais, somente será permitido o subgrupo de Uso 
Residencial R-1, constante da Tabela IV.1 do Anexo 4 da Lei n• 
3.377/84 e suas modificações posteriores;• 

"11 - nos lotes voltados pará a via enquadrada como Coletora I - VCI, 
somente serão permitidos os seguintes subgrupos de uso, constantes 
das Tabelas IV.1, IV.3, IV.4 e IV.5, do Anexo 4, da Lei n• 3.377/84, 
excetuando-se destes as subcategorias de atividades relacionadas no 
Anexo I, parte integrante desta Lei. 

d- institucional: IN-1, IN-2, IN-4 e IN-10.1" 

Art. 347. Até a entrada em vigor da nova legislação de Ordenamento do 
Uso _e da Ocupação do Solo do Município ficam enquadrados na subcategoria de uso 
R3, Integrante da Tabela IV.1 do Anexo 4 da Lei 3.377 de 24 de julho de 1984 os 
empreendimentos que se constituem de grupo de ediflcios de apartamentos o~ de 
grupos de ediflcios de apartamentos e lojas, independentemente do número de 
unidades ou da população alocada, desde que respeitadas as seguintes exigências: 

I - o empreendimento não deverá conter via interna de circulação de 
~ículos que possa vir a ser caracterizada como logradouro público ou permitir a 
ligação de dois logradouros públiços existentes observando ainda: 

a) a via interna deven!i estar caracterizada como único arruamento de 
duplo sentido de trMego; 

b) caracterizará mais de uma via qualquer formulação de traçado viário 
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que implique em mais de um eixo de via; 

11 - a implantação dos edifícios não poderá permitir sua individualização 
em empreendimento autônomo mediante desdobro em lotes ou outra forma de 
parcelamento; . 

111 - os espaços no empreendimento . reservados a estacionamentos, 
recreação e lazer, áreas verdes, auditórios, salões jogos e festas deverão ser comuns 
e projetados de forma a impossibilitar sua individualização; 

IV- a área do terreno nAo deverá ser superior a 5ha (cinco hectares). 

CAPiTULO li 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 348. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. ~9. Revogam-se as Leis n .. 6.586 (exceto o art. 120, inciso IV, 
item 4, allnea "n"), de 03 de agosto de 2004, 3.345, de 01 de dezembro de 1963 e o 
parágrafo único do art. 6" da Lei n• 5.553199, e demais disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 20 de 
fevereiro de 2008. 

JOÃO HENRIQUE 
Prefeito 

GILMAR CARVALHO SANTIAGO 
Secretãrío Municipal do Governo 

OSCIMAR ALVES TORRES 
Secretãrio Municipal da Administraçao 

PEDRO ANTONIO DANTAS COSTA CRUZ 
Secretário Municipal dos Transportes 
e Infra-Estrutura 

CARLOS ALBERTO TRINDADE 
Secretári.o Municipal da Saúde 

FABIO RIOS MOTA 
Secretário Municipal de Serviços 
Públicos 

PAULO SIÕRGIO MASCARENHAS ROSA 
Secretário Municipal de Economia, 
Emprego e Renda 

LEONEL LEAL NETO 
Secretário Extraordinário de Relações 
Internacionais 

ANTONIA DOS SANTOS GARCIA 
Secretária Municipal da Reparaçlio 

JOÃO CARLOS CUNHA CAVALCANTI 
Secretário Extraordinário para Assuntos 
Estratégicos 

FLAVIO ORLANDO CARVALHO MATTOS 
Secretãrío Municipal daFazenda 

NEEMIAS DOS REIS SANTOS 
Secretãrio Municipal de ArticulaçAo e 
Promoçao da Cidadania 

ANDRIÕ NASCIMENTO CURVELLO 
Secretário Municipal da Comunicaçlio Social 

CLAUDIO SOUZA DA SILVA 
Secretário Municipal da Educaçao e Cultura, 
em exerclcio 

MARIA DAS DORES LOIOLA BRUNI 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social 

4KÁTIA CRISTINA GOMES CARMELO 
Secretária Municipal do Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente 

ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA 
Secretária Municipal da Habitaçlio 

ACELINO FREITAS 
Secretário Municipal de Esportes, Lazer 
e Entretenimento 

ANEX001 
GLOSSÁRIO 

A 

Acessibilidade - condição para utilizaçAo, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Área de Borda Marítima - área de contato ou proximidade com o mar, que define a 
silhueta da Cidade, répresentada pela faixa de terra entre as águas e os limites por 
trás da primeira linha de colinas ou maciços topográficos que se postam no continente. 

Área de ProteçAo Ambiental (APA) - categoria de área, integrante do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), geralmente extensa, com um certo 
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 
culturais, especialmente importantes para o desenvolvimento sustentável e o bem
estar das populações humanas, e que tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupaçAo e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de ProteçAo aos Recursos Naturais (APRN) - sAo áreas destinadas á 
conservação de elementos naturais significativos para o equilibrio e o conforto 
ambiental urbano. 

Área de ProteçAo Cultural e Paisagística (APCP) - são áreas destinadas á 
conservaçAo de elementos significativos do ponto de vista cultural, associados á 
memória, á pluralidade e diversidade de manifestações e formas de expressAo das 
identidades da sociedade local, e para a imagem ambiental urbana. 

Áreas de Valor Urbano-Ambiental - são espaços do Município, públicos ou 
privados, dotados de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista 
ambiental e/ou cultural, significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental, para a 
consl'rvaçAo da memória local, das manifestações culturais e também para a 
sociabilidade no ambiente urbano. 

Áreas livres - áreas públicas ou privadas sem qualquer tipo de edificaçAo ou 
utilizaçAo. 

Ascensor (transportes) - equipamento tracionado por cabos, utilizados para o 
transporte de passageiros e mercadorias, possibilitando o seu deslocamento no plano 
vertical ou in'Ciinado, interligando locais de diferentes niveis topográficos, através de 
uma estrutura fixa; 

Audiência pública - é uma insUincia de discussão onde os cidadãos exercem o 
dialito de manifestarem suas opiniões sobre certos planos e projetos e onde a 
Administração Pública informa e esclarece dúvidas sobre estes mesmos projetos para 
população interessada que será atingida pela decisAo administrativa. 

Autogestão - tipo de gestão em que os próprios beneficiários atuam no sentido de 
comandar diretamente os processos dos quais são alvos. 

B 

Bacia hidrográfica - unidade geográfica compreendida entre divisores de águas, que 
contém um conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e 
subafluentes. 

Bícicletário - local ou equipamento destinado ao estacionamento de bicicletas 
servindo de ponto de apoio aos ciclistas. 

c 

Câmaras temáticas (do Conselho Municipal de Salvador) - instâncias internas do 
órgão colegiado, das quais participam os conselheiros titulares, os suplentes, e· 
eventualmente convidados, para discussão e decisão de questões relacionadas ás 
áreas de sua atuaçAo. 

CapacitaçAo - preparaçAo prévia de um determinado público para a execuçAo 
qualificada de uma atividade, mediante transmissão dos conteúdos mínimos 
necessários. 

Centro Histórico de Salvador - subespaço do Centro Municipal Tradicional ocupado 
pelo conjunto urbanístico-arquitetônico reconhecido pelo IPHAN e pela UNESCO, 
respectivamente como patrimônio da UniAo e da Humanidade, em razão !lo seu 
grande valor histórico-cultural. 

Centro Municipal Tradicional (CMT) - zona que inclui o Centro Histórico de 
Salvador, e que corresponde ao espaço simbólico e material das principais relações 
de centralidade do Município, beneficiado pela localização ou proximidade de grandes 
terminais de transporte de passageiros e de cargas, vinculando-se ás atividades 
governamentais, manifestações culturais e civicas, ao comércio e serviços 
diversificados, a atividades empresariais e financeiras, a serviços ·relacionados á 
atividade mercantil e atividades de lazer e turismo. 

Centros municipais - são zonas multifuncionais, para as quais convergem e se 
articulam os principais fluxos estruturadores do ambiente urbano. 

Acessibilidade universal - oportunidade de acesso facilitado a todos os espaços Certificado de Potencial Construtivo Adicional (CEPAC)- é um valor mobiliário de 
fisicos da cidade a qualquer pessoa humana. livre circulação no mercado, correspondente á contrapartida do direito adicional de 

AdministraçAo Regional - órgão de representação da Administração Pública, cuja 
competência territorial é definida pelos limites da Região Administrativa, que tem como 
finalidade a prestação de serviço público e, principalmente, a intercomunicação entre o 
Poder Municipal e á população local. 

construir e modificar uso no âmbito de uma Operação Urbana Consorciada. 

Coeficiente de aproveitamento - índice urbanístico que expressa a relação entre a 
área construída e a área do lote ou terreno. 

Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) - indica urbanístico adotado como 
Ameaça - é o fator externo do risco, representado pela possibilidade de que ocorra um referência básica para a definição do potencial construtivo de um terreno ou lote, 
fenômeno ou um evento adverso que possa gerar dano às pessoas ou em seu estabelecido para cada zona conforme o Plano Diretor. 
entorno. 

AntropizaçAo- relativo ás modificações provocadas pelo homem no meio ambiente. 
Coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) - índice urbanistico que define o 
limite máximo, acima do CAB, que poderá ser autorizado pelo Poder Público por meio 
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da aplicação dos instrumentos da Polftica Urbana definidos no Plano Diretor. 

Concessão de uso especial para fins de moradia - direito de uso em relação ao 
bem objeto da posse, concedido àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como 
seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqOenta 
metros quadrados de imóvel público, situado em área urbana, utilizando-o para sua 
moradia ou de sua famflia, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer titulo, de outro imóvel urbano ou rural. 

Conservação ambiental - é a prática por meio da qual se protege o· meio ambiente, 
sem negar a possibilidade da sua utilização em função de um interesse humano. 

Conservação da natureza - o manejo do uso humano da natureza, compreendendo 
a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação 
do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos 
seres vivos em geral. 

Consulta pública - é uma instância decisiva que poderá ocorrer na forma de 
Assembléias, onde a Administração Pública tomará decisões baseadas no conjunto de 
opiniões expressas pela população interessada. 
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Espaços Abertos de Recreação e Lazer (EAL) - são áreas urbanizadas, dotadas ou 
não de atributos naturais, destinadas ao convivia social, ao lazer, à prática de esportes 
e à recreação ativa ou contemplativa da população, compreendendo os Parques 
Urbanos e os Espaços Abertos Urbanizados. 

Estacionamento - espaço público ou privado destinado à guarda ou permanência 
prolongada de veiculas automotores. 

Estações de transbordo (transportes) - equipamentos destinados ao embarque e 
desembarque de passageiros e/ou cargas, para onde convergem os roteiros de 
transporte com o objetivo de permitir a transferência de passageiros e/ou cargas de 
um roteiro para outro. 

Estudo de Impacto AmblentaU Relatório de Impacto Ambiental (ElA/RIMA) -
instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente exigidos para o licenciamento de 
determinadas atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente. 

Estudo de Impacto de VIzinhança/ Relatório de Impacto de Vazlnhança (EIV/REIV) 
- estudo prévio e o respectivo relatório, do qual dependerão alguns empreendimentos 
e atividades, privados ou públicos, para obter as licenças ou autorizaÇões do Poder 
Público Municipal para construção, ampliação ou funcionamento em área urbana. 

G Conurbação - processo em que áreas urbanas pertencentes a municlpios distintos se 
interligam, formando espaços urbanizados continuas. 

Gabarito de altura das edificações - limite máximo, expresso em metros, 
Corredores de Usos Diversificados _ categoria do zoneamento correspondente a estabelecido pela legislação urbanlstica para a altura das edificações de uma 
concentrações de usos predominantemente não-residenciais localizadas ao longo dos determinada área. 
corredores viários, com acesso direto para a via principal ou por meio de via marginal. H 

o 

Dano - intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais decorrentes de um 
desastre ou acidente. 

Debate público - discussão de opiniões aberta à participação da população de modo 
geral. 

Déficit (habitacional) demográfico - quantidade de habitações que deveria estar 
disponível para atender à demanda, anualmente renovada, resultante do crescimento 
demográfico. 

Déficit habitacional - déficit (habitacional) demográfico somado à quantidade de 
habitações inadequadas existeníes. 

Densidade construlda -volume edificado em uma porção do território. 

Habitação de Interesse Social (HIS) - aquela voltada para o atendimento da 
população com renda familiar de até 3 (seis) salários mínimos, ou que mora em 
assentamentos precários. 

Hierarquização do sistema viário - enquadramento das vias que integram a rede 
municipal em categorias definidas a partir de critérios funcionais e geométricos, de 
forma hierarquizada. 

Impacto ambiental - efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou conjunto 
de ações sobre o ambiente. 

Impacto de vizinhança - efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou 
conjunto de ações numa dada vizinhança. 

Descentralização administrativa _ processo mediante 0 qual se atribui competências indlce de Ocupação (lo) - relação entre a área da projeção da edificação e a área 
anteriormente privativas de determinadas instâncias do Poder Executivo para órgãos e total do lote ou terreno em que está construlda. 
entidades a elas subordinadas. 

Direito de Preferência (ou de Preempção) - instituto que confere ao Poder Público 
Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa 
entre particulares, respeitado seu valor de mercado, desde que haja manifestação 
prévia, na forma da Lei, a partir de indicações do Plano Diretor. 

Direito de Superficie - instituto mediante o qual o proprietário de imóvel urbano 
concede a outrem o direito para utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo relativo ao 
terreno de sua propriedade, na forma estabelécida no contrato respectivo, atendida a 
legislação vigente. 

E 

Economias de aglomeração - vantagens, no processo produtivo, decorrentes da 
proximidade entre empresas do mesmo ramo ou de ramos correlatos. 

indice de Permeabilidade (lp) - relação entre a área permeável, que possibilita ·a 
absorção natural de liquidas, e a área total do lote ou terreno. 

Integração intermodal- integração de dois ou mais modos de deslocamento. 

Interdisciplinar - que estabelece relações, ou é comum, entre duas ou mais 
disciplinas ou ramos do conhecimento. 

lntergovernamental - realizado entre dois ou mais governos, ou dois ou mais 
governadores. 
lnterinstltucional- realizado entre duas ou mais instituições. 

Intersetorial- realizado entre dois ou mais setores de atividade. 

L 

Educação especial_ modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)- instrumento legislativo que tem por objetivo 
na rede regular de ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais. orientar a elaboração do orçamento público, estabelecendo as metas e prioridades 

para o exerclcio financeiro subseqOente. 

Empresa concessionária - ente de direito privado que executa atividade de interesse 
público mediante contrato de concessão firmado com a Administração. 

Eqüidade - respeito à igualdade de direito de cada um, que independa da lei positiva, 
mas de um sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as 
intenções. 

Equipamentos comunitários - instalações públicas destinadas a atender às 
necessidades do modo de viva de uma determinada comunidade. 

Equipamentos culturais - edificações e espaços, públicos ou privados, destinados, 
ou freqOentemente utilizados, para a realização de atividades relacionadas à cultura. 

Equipamentos sociais - instalações públicas ou privadas destinadas à prestação de 
serviços voltados ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, 
educação, cultura, esportes, lazer e recreação, abastecimento e segurança. 

Equipamentos urbanos - instalações públicas ou privadas destinadas ao apoio ás 
necessidades da comunidade atendida localizada dentro de uma área urbana. 

Espaço Aberto Urbanlzado (EAU) - é a área pública urbanizada destinada ao 
convivia social, ao lazer, à prática de esportes e à recreação ativa ou contemplativa da 
população, éorrespondendo aos parques de recreação, às praças, largos, mirantes e 
outros equipamentos públicos de recreação e lazer. 

Lei do Orçamento Anual - instrumento legislativo que define a programação anual de 
gastos do Setor Público. 

Lei d~ Plano Plurianual (PPA) - instrumento legislativo que define a programação 
quadnenal dos gastos do setor público, tendo por objetivo assegurar a continuidade do 
planejamento e execução orçamentários. 

M 

Macrozoneamento - instrumento que define a estruturação do território em face das 
condições do desenvolvimento socioeconõmico e espacial do Municlpio, consideradas 
a capacidade de suporte do ambiente e das redes de infra-estrutura para o 
adensamento populacional e à atividade econômica, devendo orientar a Politica de 
Desenvolvimento no sentido da consolidação ou reversão de tendências quanto ao 
uso e ocupação do solo. 

Manancial - local onde há descarga e concentração natural de água doce originada 
de lençóis subterrâneos e de águas superficiais. 

Manejo - todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 
diversidade bioi6Qica e dos ecossistema&. 

Mitlgação dos desastres e emergências - conjunto d4[! ações destinadas a reduzir 

::::::::::::::::::::::::-:-: ••• :::!!!!!::::::::::::::::::::::::-::-::::-:.:-::+-:::::: Salvador, 23 a 25 de fevereiro ôe 2008 :-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 



Diário Oficial do Município 

os efeitos gerados pela apresentação de um evento adverso. 

Mobilidade urbana - locomoção de pessoas ou mercadorias no espaço da cidade, 
utilizando um modo de deslocamento em função de um ou mais motivos de viagem. 

Multidisciplinar - que contém, envolve ou distribui-se por várias disciplinas e· 
pesquisas. 

o 

Operação Urbana Consorciada - conjunto de intervenções e medidas coordenadas 
pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanlsticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental. 

Orçamento participativo - processo de tomada de decisão sobre investimentos 
consignados no orçamento público que envolve a participação da sociedade na sua 
formulação e acompanhamento. 

Outorga Onerosa do Direito de Construir - é o instrumento pelo qual o Poder 
Público Municipal, mediante pagamento de contrapartida financeira a ser prestada 
pelo beneficiário, poderá autorizar a utilização de coeficiente de aproveitamento acima 
do Coeficiente de Aproveitamento Básico, CAB, até o limite correspondente ao 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, estabelecido J)elo Plano Diretor para a 
zona onde se localize o imóvel. 

p 

Parlmetro urbanlstico - critério, geralmente definido mediante instrumento 
legislativo, para a organização e controle do uso e ocupação do solo em áreas 
urbanas. 

Parce.lamento do solo - divisão. de gleba em lotes para fins de comercialização, 
podendo envolver ou não a abertura de logradouros. públicos. · 

Parque urbano - é a área pública, dotada de atributos naturais parcialmente 
preservados, antropizados ou descaracterizados em relação às suas condições 
originais, parcial ou completamente urbanizada, destinada ao lazer ativo e 
contemplativo, à prática de esportes e atividades recreativas e-culturais da população. 

Patrimônio cultural imaterial - aquele constituldo pelos saberes, vivências, formas 
de expressão, manifestações e práticas culturais, de natureza intanglvel, e os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados às práticas culturais de uma 
comunidade. 

Pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida - a que, temporária ou 
permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 
utilizá-lo. 
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Reurbanlzaçllo - processo pelo qual, áreas já urbanizadas, porém com graves 
problemas de infra-estrutura, passam por uma recomposição da sua condição de 
suporte urbano para atividades da população local. 

Risco - é a probabilidade de que se produzam conseqOências prejudiciais, eventuais 
perdas de vidas, feridos, destruiÇão de propriedades e meios de vida, transtornos da 
atividade econômica ou danos ao meio ambiente, como resultado da interação entre 
as ameaças de um evento adverso que pode ser natural ou provocado pelo homem 
(atividades humanas) e as c:Ondições de vulnerabilidade. 

s 

Saneamento básico - compreende o .abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem/manejo de águas pluviais, e a limpeza urbana/manejo de reslduos sólidos. 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM)- compreendendo as 
áreas do Municlpio do Salvador que contribuem de forma determinante para a 
qualidade ambiental urbana e para as quais .o Municlpio estabelecerá planos e 
programas de gestão, ordenamento e controle, visando à proteção ambiental e 
cultural, de modo a garantir a perenidade dos recursos e atributos. 

Sistema viário estrutural - aquele composto pelas vias expressas e arteriais I e 11, 
gue proporcionam os deslocamentos de médio e longo percurso, inter e intraurbanos. 

Subcentro- zonas estruturadas em tomo de corredores de transporte de média e 
baixa capacidade, correspondentes aos centros secundários, com a função de apoio 
ao uso residencial, vinculando-se a atividades comerciais varejistas e de serviços 
diversificados. 

Subsistema auxiliar (de transportes) - aquele que tem a função de auxiliar ao 
deslocamento a pé, facilitando a acessibilidade aos diversos modos de transporte 
atuantes nos demais subsistemas. 

Subsistema complementar (de transportes) - aquele que opera em roteiros não 
atendidos pelo Subsistema Estrutural, com a função de complementá-lo. 

Subsistema estrutural (de transportes)- que corresponde à rede de seNiço regular 
do transporte público de passageiros, que forma o SITC, sendo composto por linhas 
integradas, trancais, auxiliares e alimentadoras, e linhas convencionais. 

T 

Terminal (de transportes) - equipamentos destinados ao embarque e desembarque 
de passageiros e/ou cargas, localizados em extremidades dos roteiros de transportes; 

Transferência do Direito de Construir (TRANSCON) - é o instrumento pelo qual o 
Poder Público Municipal pode permitir ao proprietário de imóvel urbano, privado ou 
público, exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 
construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanlstica dele decorrente. 

Plano de contingência - documento normativo que descreve em forma clara, concisa Transporte de baixa capacidade - modalidade .de transporte de passageiros, 
e completa os riscos, os atores e suas responsabilidades, em caso de eventos complementar ao sistema de alta e média capacidade, que opera garantindo a micro-
adversos. acessibilidade do sistema de transporte, circulando em tráfego misto. 

Plebiscito - é a consulta formulada à população para que delibere spbre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, 
convocada com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo à população, 
aprovar ou recusar o que lhe tenha sido submetido. 

Preservação ambiental - conjunto de métodos, procedimentos e pollticas que visem 
a proteção, no longo prazo, das espécies, habitais e ecossistemas, além da 
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo· a simplificação dos sistemas 
naturais. 

Prevenção dos riscos - compreende as ações destinadas a eliminar ou reduzir o 
risco, evitando a apresentação do evento ou impedindo os danos, por exemplo, ao 
evitar ou limitar a exposição do sujeito à ameaça. 

Q 

Quota de conforto - relação entre o a área útil de uma edificação ou unidade 
imobiliária e o número de pessoas que a utiliza. 

R 

Refer~ndo popular - é a consulta formulada à população para que delibere sobre 
mat~n~ d~ acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 
admm1.strat1va, convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo 
cumpnndo à população a respectiva ratificação ou rejeição. ' 

Reg~ã~ A~ministrativa. (RA) - subdivisão do território do Municlpio para fins 
adm1mstrativos, de planeJamento e de informação. 

Regularização fundiária - ação ou conjunto de ações visando à normalização da 
propriedade do solo de um terreno ou assentamento urbano ou rural. 

Regularização urbanlstica - ação ou conjunto de ações visando à normalização 
urbanlstica de um assentamento. 

Requa~ificaçllo urbana - ação ou conjunto de ações visando conduzir um 
determmado espaço a um novo padrão de qualidade urbana. 

Transporte de alta capacidade - modalidade de transporte de passageiros, que 
opera em vias segregadas, alimentados por estações de integração, atendendo a 
demandas acima de 35 mil passageiros/hora/sentído. 

Transporte interativo complementar - transporte operado em territórios 
predeterminados pelo órgão concedente, com uma única base operacional, com 
itinerários e horários livres, servindo à população em áreas não atendidas 
complementando o SITC. 

Transporte de média capacidade - modalidade de transporte de passageiros, que 
opera em vias segregadas ou faixas exclusivas, atendendo a demandas entre 12.000 
e 3~.000 passageiros/hora/sentido. 

u 

Unidade de Conservação Ambiental - espaÇo territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com caracterlsticas naturais relevantes. leoalmente 
instituldo pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 
SNUC, criado pela Lei Federal n• 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Universalidade (de atendimento) - garantia de acesso a um determinado bem ou 
serviço para todos· os individuas e grupos sociais. 

Uso direto (dos recursos naturais)- aquele que envolve coleta e uso, comercial ou 
não, dos recursos naturais. 

Uso indireto (dos recursos naturais) - aquele que não envolve consumo, coleta, 
dano ou destruição dos recursos naturais. 

Uso sustentável - exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável (Lei 9.9851200, art. 2", XI). 

Usu~a!lillo Especial .de Imóvel Urbano - é um instrumento de regularização 
fund1á~a de á.reas particulares ocupadas por população de baixa renda para fins de 
moradia, mediante o qual o morador pode adquirir a propriedade pela posse de área 
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ou edificação urbana de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), por 
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural. 

v 

Valor Unitário Padrão (VUP) - valor fixado pela municipalidade, que serve de 
referência para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, devendo 
representar a valorização atual de determinada fração do território municipal. 

Via arterial 1 - tem como função principal interligar as diversas regiões do Municipio, 
promovendo ligações intra-urbanas de média distância, articulando-se com as vias 
expressas e com outras, de categoria inferior, contando, obrigatoriamente, com faixas 
segregadas para o transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso 
projetado ou existente na érea destinada a sua implantação. 

Via arterial 11 - com a mesma função da Via Arterial I, diferindo apenas pelas suas 
caracteristicas geométricas, em razão da impossibilidade de implantação de via 
marginal e contando, sempre que possivel, com faixas exclusivas ou preferenciais 
para o transporte coletivo. 

Via coletora 1 - tem a função principal de coletar e distribuir os volumes de trãfego 
local e de passagem em percursos entre bairros. 

Via coletora 11 - tem a função de coletar e distribuir os volumes de tréfego local dos 
núcleos dos bairros. 

Via coletora de conexão - tem a função de articular vias de categorias funcionais 
distintas, de qualquer hierarquia, atendendo preferencialmente ao tréfego de 
passagem. 

Via de pedestres - via reservada preferencialmente ao uso de pedestres ou de 
veiculo& não motorizados. 

Via expressa - tem como função principal promover a ligação entre o sistema 
rodoviério interurbano e o sistema viério urbano, constituindo-se no sistema de 
penetração urbana no Municipio e contando, obrigatoriamente, com faixas segregadas 
para o transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou 
existente na érea destinada a sua implantação. 

Via local- utilizada estritamente para o tréfego local, tem a função de dar acesso és 
moradias, és atividades comerciais e de serviços, industriais, institucionais, bem como 
a estacionamentos, parques e similares. 

Via marginal - utilizada como complementar ao sistema de vias expressas e arteriais, 
se desenvolve paralela a estas, possibilitando o acesso às propriedades lindeiras bem 
como a interligação com vias de hierarquicamente inferiores. 

Volumetria - conjunto de dimensões que determinam o volume de uma edificação ou 
de um grupo de edificações. 

Vulnerabilidade - fator interno do risco, que corresponde à suscetibilidade ou 
predisposição intrinseca de um elemento ou de um sistema de ser afetado 
gravemente. 

z 

Zona de Uso Especial (ZUE) - zonas destinadas a complexos urbanos voltados a 
funções administrativas, educacionais, de transportes, e de serviços de alta tecnologia. 

Zona de Exploração Mineral (ZEM) - zona destinada ao desenvolvimento de 
atividades de extração mineral e beneficiamento de minérios, podendo admitir 
atividades industriais limpas, serviço de apoio rodoviério e uso de armazenamento de 
pequeno e médio porte, sendo vedado qualquer tipo de uso ou de assentamento 
incompativel com a atividade de lavra. 

Zonas Especiais (ZE) - zonas q!Je requerem a definição de critérios e restrições 
especificas para o ordenamento e controle do uso e ocupação do solo em razão de 
sua configuração sócio-espacial e urbanistica. Compreendem duas subcategorias: 
Zonas Especiais Interesse Social (ZEIS) e Zonas Sob Regime Urbanistico Especial 
(ZRE). 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) - zonas destinadas à implementação de 
programas de regularização urbanística, fundiéria e a produção, manutenção ou 
qualificação de Habitação de Interesse Social, HIS. 

Zonas Industriais (ZIN) - zonas destinadas ao uso predominantemente industrial, 
sendo admitidos usos comerciais e de serviços compatíveis com a finalidade da zona .. 

Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR) zonas destinadas 
preferencialmente aos usos uniresidenciais e multiresidenciais, admitindo-se outros 
usos, desde que compativeis com os usos predominantes, atendidos os critérios e 
restrições estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo. 

Zonas Exclusivamente Uniresidenciais (ZEU) - zonas destinadas ao uso 
unirresidencial, conforme Termo de Acordo e Compromisso (TAC), preexistente. 

Zonas Sob Regime Urbanlstico Especial (ZRE) -zonas em que hé interesse público 
na manutenção de padrões urbanísticos estabelecidos com base em planos ou 
projetos especificas, e cujos parâmetros de uso e ocupação do solo são diferenciados 
em relação ao ordenamento geral da cidade. 

QUAOR001 

ANEX02 
QUADROS E TABELAS 
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO SALVADOR 

ZONEAMENTO- COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO 

COEFICIENTE DE 
ZONA SUBZONA IDENTIFICAÇÃO APROVEITAMENTO 

CAB CAM 

ZONAS DE USOS RESIDENCIAIS 

ZPR ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL 

ZPR-1 Zona Predominantemente Residencial 1 0,50 -
ZPR-2 Zona Predominantemente Residencial 2 0,50 1,00 

ZPR-3 Zona Predominantemente Residencial 3 1,50 -
ZPR-4 Zona Predominantemente Residencial 4 1,00 2,00 

ZPR-5 Zona Predominantemente Residencial 5 1,50 2,50 

ZPR-6 Zona Predominantemente Residencial 6 2,00 -
ZPR-7 Zona Predominantemente Residencial 7 1,00 2,50 

ZPR-8 Zona Predominantemente Residencial 8 2,00 3,00 

ZEU ZONA EXCLUSIVAMENTE UNIRESIOENCIAL 1,00 -
ZEIS ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 1,50 -
ZRE ZONA SOB REGIME URBANISTICO ESPECIAL 

ZRE-1 Loteamento Vela Branca - -
ZRE-2 Loteamento ltaigara - -

ZONAS DE USOS NÃO-RESIDENCIAIS 

CMT CENTRO MUNICIPAL TRADICIONAL 1,00 1,50 

CMC CENTRO MUNICIPAL CAMARAGIBE 2,00 4,00 

CMR CENTRO MUNICIPAL RETIRO/ACESSO NORTE 2,00 4,00 

SM SUBCENTROS 

SM-1 Calçada 1,50 2,00 

SM-2 Liberdade 1,50 2,00 

SM-3 Barra 1,50 2,50 

SM-4 Pituba 1,50 2,50 

SM-5 Pau da Lima 1,50 2,00 

SM-6 Periperi 1,50 2,00 

SM-7 Paripe 1,50 2,00 

SM-6 Cajazeiras 1,50 2,00 

SM-9 São Cristóvão 1,50 2,00 
COEFICIENTE DE 

ZONA SUBZONA IDENTIFICAÇÃO APROVEITAMENTO 

CAB CAM 

SM-10 ltapuã 1,50 2,00 

SM-11 Estrada Velha do Aeroporto 1,50 2,00 

SM-12 Jaguaribe 1,50 3,00 

ZIN ZONA INDUSTRIAL 

ZIN-1 Zona Industrial 1 1,00 -
ZIN-2 Zona Industrial 2 1,00 -

ZEM ZONA DE EXPLORAÇÃO MINERAL 0,50 -
ZUE ZONA DE USO ESPECIAL 

ZUE-1 Centro Administrativo da Bahia 1,00 -
ZUE-2 Parque Tecnológico 2,00 -
ZUE-3 Porto de Salvador 1,00 -
ZUE-4 Complexo Aeroportuário de Salvador 1,00 -
ZUE-5 Base Naval de Aratu 1,00 -

CORREDORES DE USOS DIVERSIFICADOS 

c os CORREDOR SUPRAMUNICIPAL 

COS-1 Av. Luis Viana (Paralela) 2,50 3,00 

COM CORREDOR MUNICIPAL 

CDM-1 ·Av. Anita Garibaldi 1,50 3,00 

CDM-2 Av. Reitor Miguel Calmon 1,50 2,50 

CDM-3 Av. Juracy Magalhães Junior 1,50 2,50 

CDM-4 Av. Mário Leal Ferreira 1,50 2,50 

CDM-5 Av. Antonio Carlos Magalhães 1,50 2,50 

CDM-6 Av. Heitor Dias 1,50 2,50 

CDM-7 Via Portuária 1,50 2,50 
CDM-8 Av. 29 de Março 1,50 2,50 
CDM-9 Av. Otávio Mangabeira/Pituaçu 1,50 3,00 
CDM-10 Av. Orlando Gomes 1,50 2,50 

COEFICIENTE DE 
ZONA SUBZONA IDENTIFICAÇÃO APROVEITAMENTO 

CAB CAM 
COR CORREDOR REGIONAL 

CDR-1 Av. Vasco da Gama 1,50 2,50 
CDR-2 Av. Graça Lessa (Vale do Ogunjá) 1,50 2,50 
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·-- ~ -

CDR-3 Av. Djalma Dutra 1,50 2,00 

CDR-4 Rua COnego Pereira/ Av. J. J. Seabra 1,50 2,00 

CDR-17 Av. Dorlval Caymmi 1,50 2,50 

CDR-18 Rodovia Ba-099 1,50 2,50 

CDR-5 Rua Silveira Martins 1,50 2,00 CDR-19 Av. Paulo VI 1,50 2,00 

CDR-8 Imbui 1,50 2,50 CDL CORREDOR LOCAL 

CDR-7 Boca do Rio 1,50 2,00 CDL 1,00 -
CDR-8 Av. Jorge Amado 1,50 2,50 CDO CORREDOR ESPECIAL DE ORLA MARITIMA 

CDR-9 Rua Régls Pacheco 1,50 2,00 CD0-1 Orta da Bala de Todos os Santos Conforme a zona de . 

CDR-10 Estrada da Liberdade/Largo do Tanque 1,50 2,00 CD0-2 Orta Atlantica usos que atravessam 

CDR-11 Av. SanMartin 1,50 2,50 CDI CORREDOR ESPECIAL !PITANGA 

CDR-12 Av. Dendezeiros do Bonfim 1,50 2,00 CDI BA-526. 1,00 1,50 

CDR-13 Av. Caminho de Areia 1,50 2,50 ZPAM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Definidos 
especificamente 

CDR-14 Av. AfrAnio Peixoto 1,50 2,50 

CDR~15 Av. Saõ Rafael 1,50 2,50 

CDR-16 Av. Maria L(lcia 1,50 2,50 

. 

QUADR002 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO SALVADOR 

CARACTERISTICAS FUNCIONAIS DAS VIAS SEGUNDO CATEGORIAS 

ITEM VIA EXPRESSA VIA ARTERIAL VIA COLETORA VIA COLETORA 
DECONEcçAo 

FUNçAO/ • Prover a ciraJiaçlo do • Prover a ciraJiaçlo do • p,...... a circulaçlo do • Prover a circuleçlo do 
ATENDIMENTO trifwgo interurbano e o · tráfego intra-urbano; tráfego lntra-urbano; trtrego lntra-urbano, 

urbeno; • Atender • Articular a rede vUirta artlallando-aacomarede 

• Dar suporte a clrculaçlo predominantemente ao estrutural com a ..vl6rta eotrulu ... ; 

do transporta lntra e tráfego de paaaagom; complementar: • Atender priorllarta'nan 
lnterurbanoa; • Atender prloritlrlamente • Atender ao tranaporta público de 

• Atender ao tranaporta público de predomlna1118men18 ao -iroe; 

predomlna1118men18 ao -lroo de m6dil tráfego de paaaagom; • Priorizar a inplanlaçlo 
tráfego de paaaagom; ca~; do tnlnaporta público de 

• Priorizar a inplanlaçlo • Compor a rede vUirta pauagoiroa de baixa 

do tnlnaporta público de esbulu111l, junlamente capacidade; 

pesaagelroa de alia com ao viu-. • Compor a rede vUirta 
~; comi>lernenlar ju....-

• Compor • rede vUirta com aollill Coleloraa de 

esbuluralju1118men18 com Conedoelocail. 

uviaaarteriais. 

ACESSIBIUDAOEI • Adotar o-perclal • Adotar o contro'e pardal • Pennitit o aceuo 'c~n~to • • Permitir o 8CeiSO dinlto • 
INTEGRAÇÂO COM O ou total ... inlel1leç6es • ou total nu lnteraeç6ea e ocupeçlolindelra. ocupaçloHndeira. 
USO DO SOLO aoeeaoa; aoeeaoa; 

• Condicionar o aceuo • • Condicionar o KeSSO 1 
ocupaçlo lindeiro, ocupaçlo llndel111, 
-de via marvlnal. -de via marvlnal. 

CIRCUlAçAO • Ganlnttr o fluxo de • Priortzlr o fluxo continuo • Dar.._,. ao tráfego • Dar euporta ao tráfego 
lrát'ego lnlnl8rrupto; no trtrego; miolo. miolo. 

• ~Ir o trtrego de • ~Ir o trtrego de 
velculoa oom tnlçlo velculoa com tnlçlo 
anlmalàllill Ma'IJinail. animal à VIU Marvlnail 

QUADR003 
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO SALVADOR 

CARACTERISTICAS FISICO-OPERACIONAIS DAS VIAS SEGUNDO CATEGORIAS 

CARACTERisTICAS UNID. EXPRESSA ARTERIAL I ARTERIAl li COLETORA DE 
CONECÇAO 

Votoci_DI_ Kmlh 100 80 60 50 

Número mlnlmo de foi- por un 2 2 2 1 Mn1ido 

Fabio extama de MgU- m 0,50 0,40 0,40 ,. 

Faixa lnlltmll de MgU11111Ç8 m 0,50 0,40 0,40 

Largu111 mlnlma do cantotro canbal m 18,00(") 18,00(") 1,00 

Largu111 de faixa laWral de domlnlo m 21.oorl 27,00(") 14,00 

largllrll de faixa de- M 3,50 3,50 3,50 3,50 

Rlilo mfnlmo de cui'Yal M 375,00 250,00 150,00 90,00 

Rampemixlma % 4 8 8 10 

lllatancla mlnlma entrw- M 800(") 500(") -
Largu111 mlnlma do -lo M 5,00(naVM) 5,00(naVM) 4,00 3,00 

Pal1ldlade0nl- - Permitido apenas na Pennltido com bala - Pennlliclo VM -- - VETADO VETADO VETADO VETADO ---- -VM Atni"'"VM Dinllo IOb =- Direto 
~ 
t.argu111 mlnlma de faixa de 

M 2,5 (na VM)- 2,5(na VM)- 2,50 2,50 ntaclonarnonto 

. Tra~la de pedestres 
Passagem em Passagem em Passagem em 

- deanlvel deenlvel ou deenlvelou Traveaail em nlvel 
traveosiaemnlvel traveosiaemnlvel 

Paesagern em 
Controle de trifego ... Paaaagernem deenlvel ou Cruzamento Cruzamento 
lnt.neçoee deanlvel Cruzamento regulamenlado regulamenlado 

regulamentado 

Número de pista 2 2 1 ou2 1 . ( ) Poderá ser ajustada pelo Plano Funcional 

mediante avaliaçlo de 
impacto ambiental 

VIA LOCAL VIA DE PEDESTRE 

• Prover a ciraJiaçlo do • Nlo pennltir a circulaçlo 
tráfego local, deautom-; 
---o acooao • Ter clrculaçlo .-a 
direto a ocupaçlo depadMmlo. -· • Alender prlortlarlamente 
ao lrát'ego local; 

• compor a rede vUirta 
complorneiUr ju....-
com aollill ~de 
Conaxloe-

• Permlllro-dlnlloi • Permitir o 8C8IISO direto • 
ocupaçlo-. ocupaçlo-. 

• Dar euporl8 ao trtrego • Petmltlr apenas. 
miolo. circulaçlo de padMmlo. 

COlETORA I COLETORA li LOCAL 

50 40 30 

1 1 1 

-

3,50 3,50 3,50 

90,00 70,00 

10 12 12 

-
3,00 3,00 3,00 

Permitido Pennllldo Permitido 

VETADO VETADO VETADO 

Dl18ti> Direto Direto 

2,50 2,50 2,00 

Travessia em Tmveuillemnlvel Travessia em nfvel nlvel 

Cruzamento Cruzamento Cruzamento 
regulamanlado regulamenlado regulamentado 

1 1 

................................................... ~ ............................................ . ................... ········ ....... ··~·· ......................................... . Salvador, 23 a 25 de fevert>iro de 2008 :::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::·:·:··:: ·.:. :···:.:·:··: ··: : : 



Diário Oficial do Município 

QUADR004 
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO 
SALVADOR 

PROGRAMA DE INTERVENÇ0ES NO SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL 

CARACTER(STICA DA INTERVENÇÃO 
INTERVENÇÃO PROPOSTA 

Duplicaç!io de Via Expressa . Rodovia BA-526 

. Avenida 29 de Março {Via Vale do Jaguaribe); . Binário de Armaçlio; . Complexo Viário da Calçada; . lnteriigaç!io da VIS Pituaçú (Av. Gal Costa) com a Av. Pinto 
de Aguiar; . Ligaç!io Avenida 29 de Março/ Rodovia BÁ-526; . Ugaç!io Imbui/ Centro da Convenç6es; . Ugaç!io Lapa/ Barroquinha/ Av. Contorno; . Ugaç!io Rodovia Ba-5261 Lauro de Freitas; . Ugaç!io Vale da Muriçoca/ Av. Garibaldi; . Ugaç!io Via Pituaçú (AV. Gal Costa) I Avenida Aliomar 
Baleeiro; . (Estrada Velha do Aeroporio); 

lmplantaç!io de Via Arierial . Ugaç!io Via Pttuaçú (Av. Gal Costa)/ Avenida 29 de Março; . Ugaç!io Via Saboeiro/ Avenida Pituaçtl; . Prolongamento da Avenida AfrAnio Peixoto (Avenida 
Suburbana); . Via Cautos; . Via de Borda Cantagalo; . Via Dique de Campinas; . VIS HOrio Florestal; . Via Lobato; . Via Mane Dendê; . Via Portuária; . Via Saboeiro; . Via Vale de Brotas; . Via Vale do Paraguari . 

. Av. Prol. Manoel Ribeiro; . Avenida Jorge Amado; . Avenida Oriando Gomes; 

Duplicaç!io de Via Arierial 
. Avenida Pinto de Aguiar; . Rodovia BA-528; . Rua Luis Maria; . Trecho da Via Regional; . Via Pituaçú (Av. Gal Costa) . 

lmplantaç!io de Via Coletora 
. Conslruç!io de Trecho da Via Coletora ·e· Cajazelras; . Ugaç!io Av. Juscelino Kubttchekl Travessa Terra Nova; . LigaçAo Av. Luis Viana (Paralela)/ Patamares; . Ligaç!io Palestina/lpitanga; · . UÕaéAo Rua Akvaro da Franca Rocha I Rua Teodolina 

Macedo Campos; . Ligaç!io Rua Direta da Caixa D'água/ Rua Juscelino 
Kubttschek; . Ligaç!io Rua Juscelino Kubitc:hekl Éstrada das Pedreiras; . Ligaç!io Valéria/ Via do Bronze; . Ligaç!io Via Pituaçú (Av. Gal Costa) e Av. Aliomar Baleeiro 
(Estrada Velha do Aeroporto); . Via Lagoa da Paixllo; ' . Via Vale do Trobogi . 

Duplicaç!io de Via Coletora . Trecho da Alameda Praia da Barra dos Coqueiros . 

. 2• Rótula do Aeroporto; . Acesso ao Aeroporto x BA-099; . Acesso Norte x Avenida Luis Eduardo MagalhAes; . Acesso Norte x Rua dos Rodoviários; . Avenida AfrAnio Peixoto (Av. Suburbana) x Vale do 
Paraguari; . Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporio) x 
Rua da Bollvia; . Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporio) x 
Rua Genaro de Cervalho; . Avenida Anita Garibaldi x Avenida Vasco da Gama x 
Avenida Lucaia; . Avenida Lafayete Coutinho x Avenida da França 
(mergulhao); . Avenída Luis VISna (Av. Paralela) x Acesso a Mussurunga; . Avenida Luis Viana (Av. Paralela) x Acesso Alfaville x VIS 
Trobogl; . Avenida Luis Viana (Av. Paralela) x Avenida Edgard 
Santos; 

Construç!io de interseções viárias em 
. Avenida Luis Viana (Av. Paralela) x Via Pituaçú (Avenida 

Gal Costa) x Avenida Pinto de Aguiar, 
desnlvel . Avenida Luis Viana (Av. Paralela) x Avenida Jorge Amado; . Avenida luis Viana (Av. Paralela) x Oriando Gomes x 

Avenida 29 de Março {Via Vale do Jaguaribe); . Avenida MagalhAes Neto x Avenida Otávio Mangabeira; . Avenida Mário Leal Ferreira (BonocO) x Avenida Vale de 
Brotas; . Avenida Oscar Pontes x Via Portuária; . BA-528 x Acesso a Paripe e sua Estaç!io Metropolitana; . BA-528 x Vale do Paraguari (Peripert); . Complexo Viário dos Fuzileiros Navais (salda do Túnel 
América Simas); . Estrada da Rainha x Ladeira da Soledade; . Estrada de Campinas x Via lobato; . Largo do Tanque x Avenida AfrAnio Peixoto (Av. 
Suburbana); . Largo dos Dois LaOes (Cônego Pereira x Heitor Dias x 
Rua General Argola); . Retomo da Avenida AntOnio Carios Magalhães Ounto ao 
Acesso Norte); . Rótula do Abacaxi (Avenida AntOnio Ca.ios Magalhães x 
Avenida Barros Reis x Rua Heitor Dias); . Rótula dos Bania; . VIS Portuária x Largo da Baixa de Quintas; . Via Regional x Avenida 29 de Março-Ma Vale do 
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Jaguanbe); . Via Saboeiro x Acesso Norte (Bom Juá); . Avenida 29 de Março {Via Vale do Jaguaribe) x Avenida 

- Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporio); . Avenida 29 de Março x ligaç!io Rodovia BA-5261 Avenida 
29deMarço; . Avenida Adernar de Barros x Avenida Anita Garibaldi; . Avenida AfrAnio Peixoto (Av. Suburbana) x Via Mané 
Dendê; . Avenida AntOnio Carios Magalhaes x Avenida JUIIICY 
Manalhães Júnior: . Avenida AntOnio Carios MagalhAes x Avenida Paulo VI; . Avenida Edgard Santos x ligaç!io com a Via Pituaçú (Av . 
Gal Costa); . Via Pituaçú (Av. Gal Costa) x ligaç!io com a Avenida 
Edgard Santos; . Avenida Juracy Magalhaes Júnior x VIS Horto Florestal de 
Brotas; . Avenida Lafayete Coutinho x Ugaç!io Lapa/ Largo da 

Conslruç!io de interseçOes viárias em 
Barroquinha; . Avenida Tancredo Neves x Avenida Manoel Ribeiro; 

desnlvel (continuaç!io) . Avenida Tancredo Naves x Avenida Professor Magalhaes 
Neto;Avenida Tancredo Naves x Rua Marcos Freire; . Avenida Vasco da Gama x VIS Vale de Brotas; . Rodovia BA-526 x Ligaç!io Avenida 29 da Março; . Rodovia BA-526 x Via Parafuso; . Rodovia BR-324 x Estrada de Campinas; . Via Lobato x Via Dique de Campinas; . Via Regional x Avenida 29 de Março. 

TABELA01 

·PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO 
SALVADOR 

POPUlAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL BRUTA SEGUNDO REGIOES 
ADMINISTRATIVAS- 2000/2015 

POPULAÇÃO DENSIDADE 

REGIOES 
ÁREA* (HAB) POPULACIONAL BRUTA 

ADMINISTRATIVAS (HABIHA) 
DE SALVADOR (HA) 

IBGE Cenário IBGE Cenário 
2000- 2015- 2000- 2015-

RA l-Centro 698 85.544 76.762 123 110 

RA 11 - ltapagipe 733 159.542 157.553 218 215 

RA 111 - sao caetano 954 212.235 219.361 223 230 

RA IV - Liberdade 720 188.027 187.267 261 260 

RA V- Brotas 1.115 191.604 223.088 172 200 

RA VI- Barra 584 83.834 84.729 143 145 

RA VIl - Rio Vermelho 608 155.123 157.977 255 260 

RA VIII - Pituba/ Costa Azul 1.123 105.105 140.407 94 125 

RA IX - Boca do Rio/ Patamares 1.970 83.075 108.341 42 55 

RAX, ltapua 4.513 175.562 225.668 39 50 

RA XI - Cabula 1.012 137.784 172.113 136 170 

RA XII- Tancredo Naves 1.536 189.028 253.493 123 185 

RA XIII - Pau da Uma 2.135 205.017 298.926 96 140 

RA XIV - Cajazeiras 1.392 118.563 153.133 85 110 

RA XV- !pitanga 3.991 36.730 51.889 9 13 

RA XVI -Valéria 2.158 63.640 97.120 29 45 

RA XVII - Subúrbios Ferroviários 2.684 245.977 308.623 92 115 

RAXVIII-IIhas 3.028 6.736 9.994 2 3 

TOTAL SALVADOR 30.956 2.443.107 2.926.442 79 95 

• Area calculada a partir da base cartogréfica digital do Municlpio do Salvador . 
- Distribuiç!io populacional realizada com base no Censo Demográfico 2000 - IBGE . 
- Cenário proposto para o ano horizonte do PDDU com base em projeções demográficas, ponderadas 
com as direlrizes e proposiçOes deste Plano Diretor . 

ANEXO 3- MAPAS 
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ANEX04 

RELAÇÃO DE ESTUDOS E ANALISES DESENVOLVIDOS PARA O PLANO DIRETOR 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DO SALVADOR (1998-2001) 

CAMPO TEMAS TITULOS 

Gerais Tennos de Referência do I· Plano Diretor 1998- Tennos de Referência: Subsidies 
PDDU para Definiçao 

Avatiaçêo do Processo de ~_' Avallaçêo do PDDU-85 · 
Planejamento -

1 • Lei Orglnica Oo Municfpio - lndicaçêo Para Revislo 
I I· Avaliaçêo do ProcessO de Planejamento Pennanente e 

Participaçllo Comunitllria 

• Legislaçêo Béslca de Planejamento - lndicaçêo para 
aHeraçOes 

• Lei do Plano Diretor -lndicaçlo para a Estrutura 

• Audiências Públicas - lndicaçêo para Regimento 

• Slntese dOS Estudos de Apoio e Anélises Especificas -
Anélises para oonstruçao de problemética de 
Desenvolvimento 

Oesenvol·limento Cenérios I • Cenarios Socioeoonomioos para a Cidade do Salvador 
Econômico Social Socioeconõmicos 

Nlveis de Renda ·I ·; Distribuiçlo de Renda na Ci- de Salvador- Quadro 
~ Atual e Perspectivas 

Demografia e Populaçlo I • Estudo Demográfico oom Projeçlo de Populaçêo pa-a 
Salvador e sua RegiAo Metropoli1ana- 1996-2030 

Finanças Municipais • As Finanças Públicas de Salvador 
-

Habi1açlo • Habilaçlo em Salvador 

Empresa Informal • Microempresa e a lnlonnalldade em Salvador 

Trabalhador Informal • Perfil SocioeoonOinioo do Trabalhador lnlonnal de 
Salvador 

Oinêmica EconOmica • Salvador Dinêmica: Economia Soteropolitana sob a 
Otica de Ocupaçêo 

Setor lmobiliério 1 • Setor lmobiliério 
... 

CuHura • • Atuallzaçêo do Quadro CuHural de Sal-

• Atuallzaçêo das Leis de Prolaçêo do Acervo 
Arqulte!Onioo tombado pelo IPHAN, Areas de Prolaçêo 
Arqueológica, Histórica, CuHural e Palsaglstica e dos 
Monumentos de Arqui1atura Moderna da Cidade de 
Salvador 

-------· -·- -------

~--·---·--

Espaço a 
Assentamento 

Sitio, Meio Ambiente 

Eqülpamentos 
e SeMços Sociais 

lnfnl..estrutura 

lnfnl..estrutura 
(oont.) 

Serviços Municipais 

Polltioo Institucional 
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-----
Uso e Ocupaçlc) do Solo • Uso e Ocupaçêo do Solo em Salvador 

PadrOes Densidade • PadrOes de Densidade Populacional e de Ocupaçêo do 
Solo 

---- ----------
Mercado tmobillério • Pesquisa de Mercado lmobillério em Areas de Baixa 

Renda no Municfpio do Salvador 

Outros • Avaliaçlo Preliminar dos Umites de Zonas de 
lnlonnaçêo 

Recursos Bioflsicos • EstudOs Ambientais 

Legistaçlo Ambiental • Levar' manto da Leglslaçêo Relativa ao Meio Ambienta 

Educaçêo • Educa",Ao em Salvador 

• Mapeamento da Rade Escolar 

Saúde • Saúde em Salvador. Diagnóstico, Cenarizaç6es e 
Diretrizes -

Promoçlo Social • Assisl!'ncia social 

Transpories • Análi•a das Propostas para Transporie de Cargas em 
Salvador 

• Anélise de Suficiência Operacional do Sistema de 
Trai)Sportas 

• Estruturaçêo da Rede Metrovléria 

• =mento e Anétlse dos Projetos de Transporie em 
c .. 

• Anéiise de Hierarqulzaçêo \liéria 

• Transporie sobns Pneus 

• Slnlese do ElA-RIMA para a lrnptantaçêo do Sistema 
lnteQt&do de Transpories de Salvador 

• Transporta de Csrgas em Salvador 

• Via Porto - Via de Acesso 

Saneamento Ambiental • Sistom~ de Abastecimento de Agua de Salvador 

• Slsterr.a de Esgotamento Sanitllrio de Sal-

• Sistema Limpeza Urbana de Salvador 
--

• Dre11agem em Sal-
Energia • Sarviço Energia em Salvador - Energia Elétrica 

• Sarko Energia em Sal--Gés Natural -
TeleoomunicaçOes • Sisiema de Atendimento de Teleoomunlcaçl!es em 

Salvador 

lluminaçlo Pública • llurr.inaçlo Pública em Salvador 

Abastecimento Alimentar • Abastecimento Alimentar em Sal-

Cem- • CemKérios em Salvador 

Defesa Civil • Estudt.> ..... ,J Defesa Civil em Salvador: Areaa de Risco 

GastAo • Relatów Módulo Polltioo-lnstitucional 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Decreto de .. 22 .. de fevereiro 2008 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Nomear ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS DE ABREU para 
exercer o cargo de Secretário Municipal da Habitação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA do cargo 
de Secretária Municipal da Habitação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 22 de 
fevereiro de 2008. 

11111111111111111111111 u 11 n 11111111111111111111 u 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Superintendência de Manutenção e Conservação 

da Cidade do Salvador - SOMAC 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1111111~1111111111111111111111111111111111111111111111 

PORTARIA N" 011/2008 

O Superintendente da SUMAC - Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento interno aprovado pelo Decreto 
n • 16.644/2006, e tendo em vista o que constar no processo n• 
2034/2007. Resolve: Considerar aposentado desde 0810812007,data da idade limite, o 
servidor ERNESTO VASCONCELOS SILVA, matricula n• 0000240, Agente de Suporte 
Operacional e Administrativo, código 36001, Na Area de Qualificação de Agente de Suporte e 
Serviço, com fundamento no que dispõe o artigo 40, parágrafo 1°, inciso 11, da Constituição 
Federal de 1988, alterada pela Emenda Constitucional n• 4112003, cabendo ao IPS -
Instituto de Previdência do Salvador a fixação de sua renda na inatividade. GABINETE DA 
SUPERINTEND~NCIA DE MANUTENÇAO E. CONSERVAÇAO DA CIDADE, em 19 
de Fevereiro de 2008. 

IA MELO JÚNIOR 

PORTARIA N. • 012/2008. 

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, na Superintendência de Manutenção e Conservação da 
Cidade- SUMAC. 

O Superintendente da SUMAC - Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade, no uso das 
suas atribuições e com fundamento no artigo 6° do Decreto n. o 18. 123 de 18 de janeiro de 2008. 

RESOLVE: 

Artigo 1 o - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2008, na Superi~tendência de 
Manutenção e Conservação da Cidade- SUMAC. 

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 3° - Revoga-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE, 
em 20 de Fevereiro de 2008. 

A MELOJR. 

ANEXO A PORTARIA N' Qj Q.__ /2008 

PREFEITURA MUN. 00 SALVAOORI ALTERA O QUADRO DE 
DI:::T ALHAMENTO DA DESPESA 

14- Secretaria Mumc1pal dos Transportes e Infra-Estrutura- SETJN 

1455 -Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade- SUMAC 

145502- Gerência Admmistrativo- Finance1ra- GERAF 

PROJETO/ ELEMENTO FONTE ALOCAÇÃO 
ATIVIDADE DE DESPESA 

15 512.007.2121 3.3 90.93 040 

28 123 054. 2901 3 3.9092 040 

15.512.007.2121 3.3.90.39 040 

28. 123. 054. 2901 3.3.90.47 040 

TOTAL 

130 000 

3.000 

133.000 

PAG 

Valores em R$ I ,00 

REDUÇÃO 

130.000 

~.000 

133.000 

::::::::::::l:::::::::::::ti:::::::::::::::::::::::::: 

·süperintenaêncla·de·En~enfiaaa· 
.............. 9.~. I !.~.~~.Q~.::. ~~ ............... . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PORTARIA N. • 069/2008 

A SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo Art.17, inciso I allnea "I" combinado com o 
Art. 28, todos do regimento aprovado pelo decreto n• 13.064, de 09 de abril de 
2001, 

RESOLVE: 

Designar, SERGIO LUIZ DALTRO SILVA, matricula 2225913, para 
responder pela Função de Confiança de Chefe do Setor de Pesquisas da 
Gerência de Projetos - GEPRO código 6301, em substituição ao titular, por 
motivo de férias regulamentares desde 06 de fevereiro de 2008. 

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 
em 20 de fevereiro de 2008. --------

PORTARIA N.0 070/2008 

O SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, no uso da 
atribuição prevista no art.17, inciso I, alínea "I" do Regimento 
aprovado pelo Decreto n. 0 13.064, de 09 de abril de 2001 e com 
fundamento nas disposições dos artigos 171, 172 e 173 da Lei 
Complementar n.0 01/91, 

RESOLVE: 

Aplicar aos servidores, Agentes de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte à pena disciplinar de ADVERT~NCIA, prevista no inciso I 
do artigo 171 e artigo 173 da Lei Complementar n. o 01/91, por 
descumprimento do disposto no'artigo 160 inciso 11 e consoante artigo 
186 inciso 111 e 190 I da mesma Lei, considerando o que consta nos 
Processos Administrativos relacionados abaixo. 

NOME MATRÍCULA PROCESSO 

ROSILDO PAIM TEIXEIRA 2226151 61729/2007 
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GILSON SILVA CARVALHO· 
DINILSON CARLOS DE S. CARVALHO JR. 
ANDRÉ RICARDO ALVES DOS SANTOS 

223835 
223036 
2226192 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE 
21 de fevereiro de 2008. 

PORTARIA N.0 071/2008 

6173812007 
61739/2007 
6174512007 

TRÁFEGO, 

O SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, no uso da 
atribuição prevista no art.17, inciso I, alinea "I" do Regimento 
aprovado pelo Decreto n. 0 13.064, de 09 de abril de 2001 e com 
fundamento nas disposições dos artigos 171, 172 e 173 da Lei 
Complementar n.0 01/91, 

RESOLVE: 

Aplicar ao servidor, ANDRÉ LUIZ FONTES PENA SEARA matrícula 
222101, Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte à pena 
'disciplinar de ADV~RTÊNCIA, prevista no inciso I do artigo 171, artigo 
160 Inciso 111 e artigo 161 IV da Lei Compleme·ntar n. 0 01/91 e 
observando o contido do inciso I do artigo 190 da mesma Lei, 
considerando o que consta no Processo Administrativo no 58137/2007. 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE ENGEIIIJW.tll~--m;..: EGO,· 
21 de fevereiro de 2008. 

PORTARIA N.0 072/2008 

O SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, no uso da 
atribuição prevista no art.17, inciso I, alinea "I" do Regimento 
aprovado pelo Decreto n. o 13.064, de 09 de abril de 2001 e com 
fundamento nas disposições dos artigos 171, 172 e 173 da Lei 
Complementar n.0 01/91, 

RESOLVE: 

Aplicar ao servidor, DIÓGENES CORREIA DA CRUZ SILVA matricula 
2225977, Assistente Administrativo à pena disciplinar de 
ADVERTÊNCIA prevista no artigo 173, da Lei Complementar n. o 01/91, 
por descumprimento do disposto no Inciso 111 do artigo 161 consoante 
com o artigo 190 inciso I da mesma Lei, considerando o que consta no 
Processo Administrativo n• 9527/2008. 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE ENGFNI~HA. nE TRÁFEGO, 
22 de fevereiro de 2008. 

A 
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11111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

PORTARIA 013/2008 
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, na 
(EMTURSA) 

O PRESIDENTE da EMTURSA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
artigo s• do Decreto n• 18.123 de 18.01.2008, resolve: 
Artigo I • - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2008, na 
EMTURSA, na forma indicada no anexo a esta portaria. 
Artigo 2• - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Salvador, 22 de fevereiro de 2008 

ANEXO A PORTARIA N" o G 
PREFEITURA MUN. DO SALVADO ALTERA O QUADRO DE 

DETALHAMENTO DA DESPESA 

12 • Sc:aetaria Municipal de Economia, Emprego c Renda- SEMPRE 

1270- Empresa de Turismo S/ A- EMTURSA_ 

/l008 

PAG: I 

127002- Gcr!ncia Administrativo- Financeira- GERAF Valores em R$ 1,00 

PROJETO/ ELEMENTO FONTE ALOCAÇÃO 
ATIVIDADE DE DESPESA 

.23. 122.051.2001 3.3.90.47 000 90.000 

23. 122.051.2001 3.3.90.92 000 30.000 

23. 122.051.2001 3.3.90.93 000 20.000 

23. 122.051.2001 3.3.90.30 000 

23. 122.051.2001 3.3.90.33 000 

23. 122.051.2001 3.3.90.37 000 

TOTAL 140.-

LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

REDUÇÃO 

20.000 

10.000 

110.000 

140.-

A Comissao Setorial Permanente de Licitação - COPEL, com base na Lei 10.520102, Lei Municipal n.0 

6.148/02. Decreto Municipal13.724/02, Lei 8.666193 na sua atual.redaçao. subsidiariamente, e Lei Municipal 
4.484192, esta, no que couber, toma público para conhecimento dos interessados que serao realizadas as 
seguintes licitaçOes: 

Pregao EletrOnico- SMS n.0 026/2008 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE PRONTO 
'ATENDIMENTO 
Pri>cesso n. o 11.88512007 - SMS 
Recebimento das Propostas a partir do dia 07/03/2008 até às 09:00 horas do dia 10/03/2008 
Abertura das Propostas: 10103/2008. às 09:15 horas 
Sessao de Disputa dos Preços: 10103/2008, às 09:30 horas 

Pregao EletrOnico- SMS n.0 027/2008 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA P.A.. 
Processo n. o 12.38712007 - SMS 
Recebimento das Propostas a partir do dia 07/03/2008 até às 13:00 horas do dia 10/03/2008 
Abertura das Propostas: 10103/2008, às 13:30 horas 
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Sessao de Disputa dos Preços: 10/03/2008, às 14:00 horas 

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposiçao nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br 

Salvador, 22. de fevereiro de 2008. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
DESAL- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 

SALVADOR 

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, com base na Lei Federal 
1 0.520/02; na Lei 8.666/93, suas alterações constantes das Leis n• 8.883/94 e 
9.648/98; Decreto Municipal13.724/02 e Decreto Municipal6.148/02, bem como as 
demais normas regulamentares que regem a matéria, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizada a seguin\e licitação: 

MODALIDADE: Licitação n• 006/2008 - Pregão Eletrônico n• 003/2008 
OBJETO: Aquisição de Material : LOTE ÚNICO- Areia Grossa 
PROCESSO N•: 207/2008 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 26/02/08 até às 13:30 horas do dia 
07/03/08 . 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/03/2008 às 13:30 horas 
SESSÃO DE DISPUTA DOS PREÇOS: 07/03/2008, às 14:00 horas. 

O Edital do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.licitacoes-e.com.br. Informações pelo telefone:71- 3176-4810, CQPEL. 

Salvador, 22 de Fevereiro de 2008. 

Cláudi~ 
Presidente COPEL 

SESP- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICDS PÚBLICOS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO · 

PROCESSO: 

OBJETO: 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 

VALOR GLOBAL: 

BASE LEGAL: 

N.• 82512008. 
Contrataçao de pessoa flsica ou jurldica, para prestaçao de serviço de 
locaçao de 04 (quatro) caminhOes tipo baú, com motorista, que 
deverão ser utilizados no perlodo de 31 de janeiro a 06 de fevereiro 
de 2008. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 
COSTA CAVALCANTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS L TOA. 
R$ 13.372,80 (treze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta 
centavos). 
Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. • 8.666/93 e parecer da 
RPGM/SESP n.• 20112008. 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2001 Elemento Despesa: 3.3.90.39.000. 

ial"1'~ 21 de fevereiro de 2008 
. ~ ' lJ'-'-
Fábio Rios Mola 
Secretario 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS 

DISPENSA DE LICITACÃO 

PROCESSO W: 051/2008-FGM 
EMPRESA: PATRICIA ELAINE DOS SANTOS 
DATA: :24/01/2008 
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OBJETO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTNO À LEITURA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
EDGAR SANTOS 
CNPJ/CPF: 03.102.439/0001-13 
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.39 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

DISPENSA DE LICIT ACÃO 

PROCESSO W: 077/2008-FGM 
EMPRESA: PAULA CARVALHO DE ALMEIDA 
DATA: 14/02/2008 
OBJETO: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO DESING DO SITE "CAPOEIRA VIVA". 
CNPJ/CPF: 702.601.767 -53 
VALOR TOTAL: R$ 3.00,00 (TRÊS MIL REAIS ). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.36 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

Salvador, 21 de Fevereiro de 2008. 

~A) &QC/L_ 
tÃÜfÕ COSTA LIMA. 
Presidente 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS 

DISPENSA DE LICITACÃO 

PROCESSO W: 080/2008-FGM 
EMPRESA: MARILENE CLARA DA CONCEIÇÃO 
DATA: 14/02/2008 
OBJETO: LEVANTAMENTO SÓCIO-TERRITORIAL DOS BAIRROS DO SUBÚRBIIO FERROVIÀRlO 
DE SALVADOR, A SER INSERIDO NO SITE CULTURA TODO DIA. 
CNPJ/CPF: 387.236.385-91. 
VALOR TOTAL:R$1.300,00(UMMILE TREZENTOS REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.36 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

PROCESSO W: 08612008-FGM 
EMPRESA: ALINHARES & CIA LiDA 
DATA: 14/02/2008 
OBJETO: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COLAGEM DE CARTAZES DE OUTOOORS''FESTA 
POPULARES CAPOEIRA VIVA" 
CNPJ/CPF: 15.113.491/0001-54 
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.39 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

PROCESSO W: 083/2008-FGM 
EMPRESA: DRM COM. E REPRESENTAÇÕES L IDA 
DATA: 14/02/2008 
OBJETO: LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO MPB NA PRAÇA 
THOMÉ DE SOUZA. 
CNPJ/CPF: 42.021.022/0001-88 
VALOR TOTAL: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.39 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

Salvador, 21 de Fevereiro de 2008. 

~(d.~ 
PAULO COSTA LIMA. 
Presidente 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS 

DISPENSA DE LICITACÃO 
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PROCESSO N": 08512008-FGM · 
EMPRESA: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS . 
DATA: 14/0212008 
OBJETO: SEGUROS DOS EQUUIPAMENTOS CONSTANTES DA RELAÇÃO ANEXA, QUE' 
REPRESENTAM OBJETO DO CONVENIO N" 30/2006 MINC/SE QUE PREVER O FORNECIMENTO 
DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS PARA FORMAÇÃO E APRJMORAMENTO DE TÉCNICAS E 
REALIZADORES VISUAIS. 
CNPJ/CPF: 92682038/0001-00 
VALOR TOTAL: R$3.360,00(1RÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 2132, Elemento da despesa 3.3.90.39 Fonte 003. 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 Art. 24, inciso 11. 

Salvador, 21 de Fevereiro de 2008. 

~Ci4d 
PAULO COSTA LIMA. 
Presidente 

SUPERINTEND~NCIA DO MEIO AMBIENTE- SMA 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 0651/2007 
EMPRESA: M& P ASSESSORIA E CONSUL lORIA CONTÁBIL 
OBJETO : Serviços Contábeis 
PARECER ASJUR 047/2007 
VALOR : R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) 
DOTAÇÃO: Atividade 2001, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte 040 

/AMPARO LEGAL : Lei 8.666/93, art: 24, inciso 11 . 

SALVADOR, 21 de fevereiro de 2008. 

~· . 
IZ CEZAR DE $01 llA--

G ENTêAõMiNISTRATIVO FINANCEIRO 

EMPRESA DE UMPEZA URBANA DE SALVADOR- UMPURB 

INEXIGIBIUDADE DE LICITACAO 
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EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO SALVADOR· LIMPURB 

PROCESSO N°: 10/2008 
DISPENSA ~: 00412008 

DISPENSA DE LICIT~ÇÃO 

EMPRESA: PN GRÁFICA E SERVIÇOS L TOA 
OBJETO: IMPRESSÃO DE ADESIVOS TRANSPARENTE PARA VEICULOS 
PARECER N°: .00512008 
VALOR TOTAL: R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais) 
AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666193, art. 24;inc!so 11 · 

Salvador, 14 de fevereiro de 2008. 

( ~M__· 
JOSÉ BLUMETTI FILHO 
Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
DESAL- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA NO: 020/2008 
PROCESSO: 048/2008 
EMPRESA: DISLUZ COMERCIO DE MATS.ELETRICOS L TOA 
OBJETO: Compra de Fitas isolantes,conectores,cabos flexíveis e luvas de compr . 
. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 2262, NO 33.90.30, Fonte 040. 
PARECER: 01812008 
VALOR TOTAL: R$ 3.093,00 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666193, Art. 24, inciso 11 . 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA NO: 021/2008 
PROCESSO: 227/2008 
EMPRESA: F AMARAL FILHO 
OBJETO: Compra de 04 pneus,04 protetores e IJ4 câmaras p/Onibus. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 2001, NO 33.90.30, Fonte 040. 
PARECER: ..01912008 
VALOR TOTAL: R$ 4.172,00 
AMPARO LEGAL: Lei 8.666193, Art. 24, inciso :1 . 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA N°: 02212008. 
PROCESSO: 26512008 
EMPRESA: EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO SI A-Correio da Bahia 
OBJETO: Serviços de publicação no jomallicit.008/08 e TP-00412008 

PROCESSO N•: 1212008 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 2001, NO 33.90.39, Fonte 040. 
INEXIGIBIUDADE ~: 00212008 PARECER: 008/08 
PARECER N-: 00612008 VALOR TOTAL· R$ 473 20 
OBJETO: ASSINATURA DA EDITORA NDJ, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO AMPARO LEGAL: Lei 8:666193 Art. 24 inciso 11 . 

' EMPRESA: EDITORA NDJ L TOA ' ' 
VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinqüenta reais) 
AMPARO LEGAL: Lei n• 8.666193, art. 25, inciso I 

S.lva(of~~~ de~ereiro de 2008 

JOS~ ~ru ET11 FILHO 
Preslden CPL 

Salvador ~de~ 2008 

~~~<-( 
Lu 1ano Carlos Dórea de Oliveira 
Gerente Administrativo 
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COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR- CTS 

RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo: n• 966/2008 Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT; Objeto: Comercialização, em âmbito nacional, pela ECT à CTS, de produtos 
postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais nas modalidades nacional e 
internacional; Valor Total: R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais); Prazo: 12 
(doze) meses; Amparo Legal: Lei Federal 8.666/93, Artigo 25, Inciso I. Data: 
11/02/2008. 

"'~ Diretor Ad . inan ro 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Exmo Sr. 
Secretário Municipal da Saúde, divulga o resultado das licitações abaixo especificadas: 

PREGÃO ELETRONICO- SMS N.' 107/2007, PROCESSO N' 9145/2007. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS. 

PREGÃO ELETRONICO- SMS N.' 098/2007, PROCESSO N' 8.270/2007. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MACAS RETRÁTEIS PANTOGRÁFICAS 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, à luz dos elementos que integram os 
presentes autos, sugere a anulação do certame e seu conseqüente relançamento. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/02/2008 

SalvadQr, 21 de fevereiro de 2008. 

CONTRATOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO DE CONTRATO N• 008/2008 

Contratante: Secretaria Municipal da Administração 

C.N.P.J.: 13.927.801/0003-00 

Contratada: Executiva Coméncio de Máquinas e Equipamentos para Escritório Lida 

C.N.P.J.: 14.729.826/0001-09 

Objeto: Locação qe máquinas reprográficas novas, de primeiro uso, com manutenção, 
fornecimento de todos os matena1s, mclus1ve toner, revelador e cilindro, exceto papel. 

Vigência: 12 (doze) meses 

Processo n•: 3468/2007 

Projeto Atividade: 23.122.051.2001/ADESA; 2001/EMTURSA; 08.122.051.2001/FCM; 
15.122.051.2001/FMLF; 09.122.051.2001/IPS; 2001/SET; 10.122.051.2001/SMS: 
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15.122.051.2001/SPJ; 26.122.051.2001/STP; 15.122.051.2501/SUCOM; 2001/SUMAC; 
15.122.051.2001/SURCAP; 04.122.051.2514/SEAD. 

Fonte: 000, 040,43 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 

Valor Mensal: R$ 34.743,63 (trinta e quatro mil, seteceDtos e quarenta e três reais e sessenta 
e três centavos) 

Assinatura: 21 de fevereiro de 2008 

Foro: Cidade do Salvador 

RESUMO DE CONTRATO N° 009/2008 

Contratante: Secretaria Municipal da Administração 

C.N.P.J. : 13.927.801/0003-00 

Cóntratada: Escrita Equipamentos para Escritório Lida 

C.N.P.J.: 16.306.870/0001-23 

Objeto: Locação de máquinas reprográficas novas, de primeiro uso, com manutenção, 
fornecimento de todos os materiais, inclusive toner, revelador e cilindro, exceto papel. 

Vigência: 12 (doze) meses 

Processo n•: 3468/2007 

Projeto Atividade: 2001/SET; 2001/SUMAC; 04:122.051.2514/SEAD; 09.122.051.2001/IPS. 

Fonte: 000, 040 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 

Valor Mensal: R$ 7.839,97 (sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete 
centavos) 

Assinatura: 21 de fevereiro de 2008 

Foro: Cidade do Salvador 

·PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

RESUMO DO TERMO ADITIVO N" 021/004-02}07 

Contratante: Secretaria Municipal da Administração - Sead 

C.G.C.: 13.927.801/0003-00 
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Contratada: Telemar Norte Leste S/ A. 

C.N.P.J.: 33.000.ll8/0005-00 

OBJETO: Descentralização do Pagamento, conforme Contrato N' 004/02, no âmbito da 
Superintendência Especial de Politicas para as Mulheres/SPM. 

Atividade: 14.122.051.2001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da SPM 

Fonte: 000 

Elemento: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica e o correspondente nos exercícios 
seguintes. 

Valor mensal: R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) 

Assinatura: 03 de agosto de 2007 

F oro: Cidade dQ Salvador 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AD ... INISTRAÇÃO 
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

RESUMO DO TERMO DE COMPROMISSO 

PREGÃO ELETRONICO SEAD N-" 9612007 
OBJETO: Registro de papel para reprodução. 
TERMO DE COMPROMISSO SEAD N-" 21/2008 
CONTRATADO: DtGtTAPE INFORMÁTICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA-EPP 
CNPJ: 02.371.719/0001-64 
VIG~NCIA: Este termo de compromisso de fornecimento t9rá vigência de 01 (um) ano, a contar da 
data de suâ assinatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

RGÃO PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 
GAB. VICE- 04.122.051.2001 000 
PREFEITO 3.3.90.30 

PGMS 02.122.051.2001 .3.3.90.30 000 
04.122.025.2001 
04.122.001.1003 
04.122.004.2075 
04.244.027.2222 

SEGO V 04.212.049.2304 3.3.90.30 000 
04.212.049.2305 
04.212.049.2306 
04.212.050.2350 
04.122.051.251 o 
14.122.051.2001 
14.128.003.2059 
14.244.028.2232 
14.332.028.2233 

SPM 14.422.028.2234 3.3.90.30 000 
14.422.028.2235 007 
14.422.028.2236 
14.183.039.2282 
14.333.041.2307 

SEAD 04.122.051.2001 3.3.90.30 
000 

SEHAB 16.122.051.2001 
3.3.90.30 16.182.044.2267 00 

PRODASAL 23.122.051.2001 3.3.90.30 000 

SEFAZ 04.122.051.2001 3.3.90.30 000 

SMCS 24.122.051.2001 3.3.90.30 000 

12.122.051.2001 
12.366.018.1161 
12.367.018.1162 
12.367.018.1163 000 
12.361.018.1166 001 
12.128.017.2158 003 

SMEC/FME 12.128.017.2159 3.3.90.30 004 
12.361.018.2168 007 
12.361.018.2169 
12.365.018.2170 
12.366.018.2171 
12.361.018.2174 
12.361.018.2175 -· 
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11.122.051.2001 
11.334.038.2281 

SEMPRE 11.333.041.2310 
11.333.041.2311 
11.331.041.2312 

SEPLAM 15.122.051.2001 

FMLF 15.122.051.2001 
14.122.051.2001 
14.128.003.1069 
14.422.027.1224 

SEMAP 
14.422.027.1225 
14.422.027.1226 
14.422.027.1227 
14.422.027.1229 
14.422.005.1432 
14.122.051.2001 

SEMUR 
14.422.010.2134 
14.422.011.2139 
14.334.039.2291 
27.122.051.2001 
27.331.003.1070 
27.812.020.1180 
27.812.020.1182 

SMEL 27.128.041.1314 
27.128.003.2071 
27.812.020.2164 
27.812.020.2185 
27.812.020.2188 
09.122.051.2001 

IPS 
10.302.016.2149 
09.241.023.2196 
10.122.051.2505 
08.122.051.2001 

SEDES 08.122.024.2202 
08.244.027.2223 

08.122.051.2001 
08.243.024.1208 
08.243.024.1209 

FCM 08.243.024.1210 
08.243.024.2211 
08.243.024.2214 

10.122.051.2001 
10.122.001.1020 
10.126.001.1021 
10.302.013.1142 
10.302.012.2140 
10.302.013.2143 
10.302.013.2144 
10.305.014.2145 

SMS/FMS 10.304.014.2146 
10.305.014.2147 
10.128.015.2148 
10.301.016.2152 
10.301.016.2153 
10.301.016.2154 
10.301.016.2156 
10.301.016.2157 
10.301.016.2352 

SESP 15.122.051.2001 

SETIN 15.122.051.2501 

26.122.051.2001 
STP 26.453.004.2084 

26.453.004.2086 

SET 26.122.051.2001 

SURCAP f5.122.051.2001 

DAT A.DA ASSINATURA: 19 de fevereiro de 2008 
ASSINAM: OSCIMAR ALVES TORRES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
JOSÉ FERREIRA DAMASCENO NETO 

000 
3.3.90.30 001 

007 

3.3.90.30 00 

3.3.90.30 040 

3.3.90.30 000 

3.3.90.30 000 

3.3.90.30 

3.3.90.30 000 
040 

3.3.90.30 

·ooo 
040 
011 

3.3.90.30 041 
043 
001 
007 

3.3.90.30 

3.3.90.30 000 

3.3.90.30 
000 

3.3.90.30 040 
043 

3.3.90.30 040 
3.3.90.30 000 

DIGITAPE INFO,RMÁ11CA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS L TDA-EPP 

PREÇOS REGISTRADOS: 

ITEM 

01 

02 

03 

UF u::-:.o 
~~~~~~9 A~ PAPEL PARA REPRODUÇÃO ALCALINO 75G/M> BRANCO PC 

Material 

11,40 

13,00 

12,25 

200003154 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO OFiciO I BRANCO PC 

200003155 - PAPEL PARA REPRODUÇÃO OFICIO 11 BRANCO 216 X 
330MM PC 

Salvador L20 d~eir:::;os. 

~VESTORRES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL- SMCS 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::., alvador, 23 a 25 de fevereiro de 200 : :::::::-::::-::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: : 
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RESUMO DO 11° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N". 001/2005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJIMF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Leiaute Comunicaçlo e Propaganda Lida. 
CNPJIMF n•. 16.088.593/0001-20 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00112005, no ámbito da 
Agência Municipal de Desenvolvimento EconOmico do Salvador- ADESA. 
CNPJ/MF n•. 04.935.697/0001-43 
Unidade Orçamentária: 12.58.02 
Projeto/Atividade: 23.691.037.1274, 23.691.037.1275, 23.661.037.1276, 23.572.039.1288, 
23.691.039.1289, 23.691.042.1293, 23.122.051.2001, Natureza da Despesa: 3.3.90.32, 
3.3.90.39, Fonte: 000 Tesouro. . 
Valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para o exerclc1o de 2008. 
Assinatura: 02 de janeiro de 2008 

RESUMO DO 12• TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 00112005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Leiaute Comunicaçlo e Propaganda Lida. 
CNPJ/MF n•. 16.088.593/0001-20 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00112005, no ámbito da 
Fundaçao Mário Leal Ferreira- FMLF. 
CNPJIMF n•. 34.283.754/0001-18 
Unidade Orçamentária: 15.32.02- GERAF 
Projeto/Atividade: 15.122.051.2001, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 040- Receita 
Diretamente Arrecadada. 
Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o exerclcio de 2008. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇAO SOCIAL- SMCS 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD 

RESUMO DO 13° TERMO ADITIVO DO ÇONTRATO N". 00112005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJIMF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Leiaute Comunicaçlo e Propaganda Lida. 
CNPJ/MF n•. 16.088.593/0001-20 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00112005, no ámbito da 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
CNPJ/MF n•. 13.927.801/0005-72 
Unidade Orçamentária: 11.11.10- GF 
Projeto/Atividade: 10.302.013.2143, 10.305.014.2145, 10.304.014.2146, 10.305.014.2147, 
10.131.016.2155, 10.301.016.2156, 10.301.016.2352, 10.302.012.2140, 10.301.016.2152, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000- Tesouro, 001. Convênios e 005- Recursos do 
sus. 
Valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o exerci cio de 2008. 
Assinatura: 02 de janeiro de 2008 

RESUMO DO 14° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N". 00112005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJIMF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Leiaute Comunicaçlo e Propaganda Lida. 
CNPJIMF n•. 16.088.593/0001-20 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00112005, no ámbito da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - SEDES. 
CNPJ/MF n•. 13.927.801/0017-06 
Unidade Orçamentária: 09.00.02 - ASTEC 
Projeto/Atividade: 08.243.024.2206, 08.244.022.2194, 08.243.024.2205, 08.244.022.2195, 
08.244.022.1193, 08.241.023.2200, 08.242.025.1216, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, 
Fonte: 000 Tesouro e 001 -Convênios. • 
Valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) para o exerclcio de 2008. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇAO SOCIAL - SMCS 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD 

RESUMO DO 15° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N". 00112005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Leiaute Comunicaçlo e Propaganda Lida. 
CNPJIMF n•. 16.088.593/0001-20 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00312005, no ámbito da 
Secretaria Municipal de Educaçao e Cu~ura - SMEC, Fundo Municipal de Educaçlo - FME. 
CNPJ/MF n•. 13.927.801/0006-53 
Unidade Orçamentária: 10.10.1 O - SMEC I FME 
Projeto/Atividade: 12.131.018.2178, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000. Tesouro e 
004 - Fundef. 
Valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhOes e duzentos mil reais) para o exerclcio de 2008. 
Assinatura: 02 de janeiro de 2008. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇAO SOCIAL- SMCS 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA- CAD 

RESUMO DO 20" TERMO ADITIVO DO CONTRA TO N°. 00312005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Idéia 3 Comunicaçlo & Expansão de Negócios Lida. 
CNPJ/MF n•. 33.794.298/0001-08 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00312005, no ámbito da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador- DESAL. 
CNPJIMF n•. 63.242.437/0001-15 
Unidade Orçamentária: 14.74.02- GERAF 
Projeto/Atividade: 22.122.051.2001, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000- Tesouro e 
040 Receitas Diretamente Arrecadadas. 
Valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para o exerclcio de 2008. 
Assinatura: 02 de janeiro de 2008 

RESUMO DO 22° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 00312005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Idéia 3 Comunicaçlo & Expansão de Negócios Lida. 
CNPJ/MF n•. 33.794.298/0001-08 

Objeto: Descentralizaçlo do Pagamento conforme Contrato n•. 00312005, no ámbito da 
Empresa de Limpeza Urbana de Salvador- UMPURB. 
CNPJ/MF n•. 14.823.017/0001-53 
Unidade Orçamentária: 13.73.05 - DIRAC 
Projeto/Atividade: 15.122.051.2001, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000 Tesouro. 
Valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais) para o exerclcio de 2008. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇAO SOCIAL- SMCS 
• COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD 

RESUMO DO 21° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 00312005 
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Contratante: Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Idéia 3 Comunicação & Expando de Negócios Lida. 
CNPJ/MF n•. 33.794.298/0001-08 

Objeto: Descentralização do Pagamento conforme Contrato n•. 003/2005, no âmbito da 
Empresa de TurismoS/A. - EMTURSA. 
CNPJ/MF n•. 14.909.105/0001-72 
Unidade Orçamentária: 12.70.02- GERAF 
Projeto/Atividade: 23.695.037.2278, 23.695.040.1324, 23.695.040.1325, 23.122.051.20(>1, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000- Tesouro, 001 -Convênios, 003- Outras I 
Receitas e 040 - Receita Diretamente Arrecadada. 
Valor de R$ 832.108,00 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e oito reais) para o exerclcio de 
2008. 
Assinatura: 02 de janeiro de 2008 

RESUMO DO 27° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N•. 00312005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS 
CNPJIMF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Idéia 3 Comunicação & Expansao de Negócios Lida. 
CNPJ/MF n•. 33.794.298/0001-08 

Objeto: Descentralização do Pagamento conforme Contrato n•. 003/2005, no âmbito da 
Superintendência de Transportes Públicos - STP 
CNPJ/MF n•. 42.048.561/0001-00 
Unidade Orçamentária: 14.51.02 - GERAF 
Projeto/Atividade: 26.122.051.2001, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 043- Receita 
Própria Arrecadada. · 
Valor de R$ 50.000,00 (cinqoenta mil reais) para o exerci cio "de 2008. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇAO SOCIAL- SMCS 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD 

RESUMO DO 21° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 004/2005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Engenhonovo Publicidade e Promoções Lida. 
CNPJ/MF n•. 14.780.753/0001-71 

Objeto: Descentralização do Pagamento conforme Contrato n•. 004/2005, no âmbito da 
Empresa de Turismo S/A. - EMTURSA. 
CNPJIMF n•. 14.909.105/0001-72 
Unidade Orçamentária: 12.70.02- GERAF 
Projeto/Atividade: 23.695.037.2278, 23.695.040.1324, 23.695.040.1325, 23.122.051.2001, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000- Tesouro, 001- Convênios, 003- Outras Fontes 
e 040 - Receita Diretamente Arrecadada. 
Valor de R$ 467.892,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e dois 
reais) para o exerclcio de 2008. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL- SMCS 

RESUMO DO 22• TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 004/2005 

iiiiiiHHHiiiHHHBiiiiiiiiiiillllllllllllllliiililiiilii&EIIIIIIIIiiiiiiiSalvad 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Engenhonovo Publicidade e Promoções Lida. 
CNPJ/MF n•. 14.780.753/0001-71 
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Objeto: Descentralização do Pagamento conforme Contrato n•. 004/2005, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
CNPJ/MF n•. 13.927.801/0005-72 
Unidade Orçamentária: 11.1 f 1 O - GF , 
Projeto/Atividade: 10.302.013.2143, 10.305.014.2145, 10.304.014.2146, 10.305.014.2147, 
10.131.016.2155, 10.301.016.2156, 10.301.016.2352, 10.302.012.2140, 10.301.016.2152, 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Fonte: 000- Tesouro, 001. Convênios e 005- Recursos do 
sus. 
Valor de R$ 2.394.000,00 (dois milhOes trezentos e noventa e quatro mil reais) para o 
exerclcio de 2008. 
Assinatura: 02 ~e janeiro de 2008 

RESUMO DO 23° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 004/2005 

Contratante: Secretaria Municipal da Comunicação Social - SMCS 
CNPJ/MF n•. 13.927,801/0012-00 

Contratada: Engenhonovo Publicidade e Promoções Lida. 
CNPJIMF n•. 14.780.753/0001-71 

Objeto:Descentralização do Pagãmento conforme Contrato n•. 004/2005, no âmbito da 
Secretaria Mur)jcipal de Educação e Cultura - SMEC, Fundo Municipal de Educação - FME. 
CNPJ/MF n•. 1J.927.801/0006-53 
llnidade Orça'mentária: 10.10.1 O - SMEC I FME. 
Projeto/Atividade: 12.131.018.2178, Natureza da Despesa: 3.3. 90.39, Fonte: 000. Tesouro e 
004 - Fundef. 
Valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o exerclcio de 2008. 

_ PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E INFRA -ESTRUTURA 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM 

AFM: 
LICITAÇÃO: 
TERMO DE COMPROMISSO: 
PROCESSO: 
CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

OBJETO: 
VALOR TOTAL: 

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 

NOTA DE EMPENHO: 
DATA DA ASSINATURA: 

AFM: 
LICITAÇÃO: 
TERMO DE COMPROMISSO: 
PROCESSO: 
CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

OBJETO: 
VALOR TOTAL: 
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 

NOTA DE EMPENHO: 
DATA DA ASSINATURA: 

No 408/2008 
No PE 02212007 
No 042/2007 
N° 0141/2007 
SETIN 
CNPJ: 13.927.801/0011-10 
New Educar Lida 
CNPJ: 01.456.54710001-69 
Aquisição de Materiais de Informática 
R$ 1.562,00 (Um mil quinhentos e sessenta e dois 
reais) 
Projeto Atividade 2001-Eiemento de Despesa 
339030 Fonte 000 
N°60035 
20.02.2008 

No 409/2008 
No PE 022/2007 
N° 044/2007 
No 0141/2007 
SETIN 
CNPJ: 13.927.801/0011-10 
Ponto Certo Comércio Uda 
CNPJ: 03.433.058/0001-17 
Aquisição de Materiais de Informática 
R$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais) 
Projeto Atividade 2001-Eiemento de Despesa 
339030 Fonte 000 
No 60037 
20.02.2008 

111111111111111111111111111111111111 1111111 e1111 111111111111111111 11 1111111111111 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 

CONTRATO N': 
PROC. ADM. N': 
AMPARO LEGAL: 
OBJETO: 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 

PRAZO: 
VALOR GLOBAL: 
CONTRATADO: 
CONTRATANTE: 

RESUMO DE CONTRATO N" 008120118 

008/2008 
0092/2008 
Dispensa de Licitação 
Serviços de manutenção de máquinas de costura industriais com 
reposiçlo de peças, da Empresa Educativa de Roma, para atender ao 
Convênio de Coopera"ção Técnica cetebrado entre o SE NAI e a FCM. 

Projeto/Atividaae: 2001 • Manutenção dos Serviços Técnicos e 
Administrativos - FCM, Elemento da Despesa 3.3.90.36 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Flsica, Fonte de Recurso - 00 e a 
correspondente nos exercícios seguintes. 
60 (sessenta) dias 
R$ 1.440,00 (hum mil e quatroceritos e quarenta reais). 
ALFREDO DA SILVA CAJA NETO 
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 

DATA DE ASSINATURA: 2210212008 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÂE, 22 de fevereiro de 2008. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
OBJETO: 

ASSINAM: 

DATA DE ASSINATURA: 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
OBJETO: 

ASSINAM: 

DATA DE ASSINATURA: 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
OBJETO: 

ASSINAM: 

DATA DE ASSINATURA' 

RESUMO DO 1• TERMO ADfflVO AO CONTRATO N" 058107 

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 
RESECO REP. SERV. COMÉRCIO LTDA. 
Prorrogar a vtgência do contrato otiginal por mais 60 (sessenta) dias e 
incluir o projeto/atividade: 1470 - Fortalecimento das ações de proteção 
básica e especial e a Fonte de Recurso 01 e 41. 
Pela Contratante: 
Iara Souza Farias 
Pela Contratada: 
Jayr Jorge lnécio Menezes 

21/0212008 

RESUMO DO 1• TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N" 0591117 

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 
REAL BAHIANA DE ALIMENTOS E PART. LTDA. 
Prorrogar a vigência do contrato original por mais 60 (sessenta) dias e 
incluir Q projeto/atiVidade 1470 - Fortalecimento das ações de proteção 
básica e especial e a Fonte de Recurso 01 e 41. 
Pela Contratante: 
Iara Souza Farias 
Pela Contratada: 
Thelma Malandra da Silva 

22102/2008 

RESUMO DO 1• TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 055107 

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 
RESECO REP. SERV. COMÉRCIO L TOA. 
Prorrogar a vigência do contrato original por mais 60 (sessenta) dias e 
incluir o projeto/atiVidade: 1470 - Fortatecimento das açOes de proteçAo 
bésica e especial e a Fonte de Recurso 01 e 41. 
Pela Contratante: 
Iara Souza Farias 
Pela Contratada: 
Jayr Jorge Inácio Menezes 

21/02/2008 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÂÊ, 22 de fevereiro de 2008. 

' lo. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
OBJETO: 
ASSINAM: 

RESUMO DO 2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 075107 

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 
M&l SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS L TOA. 
Prorrogar a vtgência do contrato original por mais 30 (trinta) djas. 
Pela Contratante: 
Iara Souza Farias- Presidente da FCM 
Pela Contratada: 
Marcos Carneiro Andrade 

DATA DE ASSINATURA· 18/0212008 

GABINETE OA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÂÊ, 22 de fevereiro de 2008. 

AFM: 00004/2008 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MA TIOS 

AUTORIZACÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM 

PROCESSO N": 132/2008-FGM 
CONTRATADA: MAS TER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO L IDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ BRANCO 180GIM' TAMANHO A4 
VALOR TOTAV R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). 
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2008 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AfM 

AFM 00004/2008 

PROCESSO N": 133/2008-FGM 
CONTRATADA: PARCO PAPELARIA LIDA 
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUUVERMELHNPRETA E CORRETIVO A 
BASE DE ÁGUA BRANCO 18ML 
VALOR TOTAL: R$ 359,60(TREZENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2008. 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM 

AFM: 00001/2008. 
PROCESSO N": 13612008-FGM 
CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA 
OBJETO: AQUlSIÇÃO DE COPO DESCARTÁ VEL PLÁSTICO DE 200ML 
VALOR TOTAL: R$ 2.190,00(DOJS MIL CENTO E NOVENTA REAIS). 
DATA DA ASSINATURA: 14/0212008. 

Salvador, 21 de Fevereiro 2008. 

-~A'> /c:b C?J.:.__ 
JruLôcOSTA LIMA. 
Presidente 

AFM: 0000412008. 

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MA TIOS 

AUTORJZACÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM 

PROCESSO N": 13412008-FGM 
CONTRATADA: BJGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ARTEFATOS LIDA 
OBJETO: AQUJSIÇÃO DE LIVRO PARA ATA NUMERAÇÃO I LIVRO PROTOCOLO/ PASTA 
CLASSIFICADOR TRANSPARENTE! PASTA CARTOLINA PlASTIFICADA I PASTA 
CLASSIFICADOR EM PLÁSTICO E PASTA CARTOLINA CLASSIFICADOR PlASTIFICADA 
VALOR TOTAL: R$ 1.128,00 (UM MIL CENTO E VIN1E OITO REAIS). 
DATADA ASSINATURA: 14/02/2008 

AUTORIZACÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM 

AFM: 00004/2008 
PROCESSO No: 135/2008-FGM 
CONTRATADA: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LIDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR BJCOLOR E RÉGUA GRADUADA EM 
POLIETILENO TRANSPARENTE 30CM 
VALOR TOTAL: R$ 22,00 (VIN1E DOIS REAIS). 
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2008. 

Salvador, 21 de Fevereiro 2008. 

llwúb~ 
PAULO COSTA LIMA 
Presidente 

PKEFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
(SURCAP) 

KESUMO DE CONTRATO 

Contr. ASJUR n.• 01712008 
Proc. Adm. n.• 0010/2008 
Carta Convite n. o 001/2008 
Objeto: Execuçllo dos Serviços de Bota F ora de Material na Área de demoliçio do Clube Português da 
Bahia - Pittlba, nesta Cidade de Salvador. 
Classif Orçamentária 1L o 15.451.007.1115 - lnfra-Estrutma Viária e Requalificaçllo de Espaços 
Públicos. Elemento de Despesa n.• 4.4.90.51 -Obras e Instalações. Fonte de Recurso: 011 -FIES. 
Valor: R$ 147-513,26 ("K" = 1,00) (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e treze reais e vinte e 
seis centavos). 
Firma: PJ CONSTRUÇÚES E TERRAPLANAGEM LTDA 
Prazo: 30. dias 
Data de Assinatura: 18. 02.2008. 
Data da Homologação: 18.02.2008. 
Contr. ASJUR n.0 007/2008 
Proc. Adm. n• 2751/2007 
Tornada de Preços n. • 027/2007 
Objeto: Execuçio dos Serviços de lnfra-Estrutma na Travessa Juracy Magalhães e Adjacências 
Periperi, nesta Cidade do Salvador- Ba, do "Programa de Apoio a Desenvolvimento Urbano de 
Municípios de Médi~ e Grande Porte do Ministério das Cidades". 
Çlassif Orçamentária n.0 15.451.007.1115 - Infra-Estrutura Viária e Requalificaçílo de Espaços 
Públicos. Elemento de Despesa n• 4.4.90.51 - Olns e Instalações. Fonte de Recursos: 001 -Convênio e 
012 -CIDE. 
Valor. R$ 991.961,.59 (novecentos e noventa e dois mil. novecentos e sessenta e wn reais e cinquenta e 
nove centavos). 
Firma: EBRAE -EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/ A 
Prazo: ISO dias 
Data de Assinatura: 08.01.2008. 
Data da Homologaçio: 08.01.2008 

~i~~;' 
\, 

·····Ãiê~~i;M~~i~ip;rd;·õ;;~;~ot;i~~;;--· 
Econômico do Salvador- ADESA ... i..,-· ,_,_-~-~~,;,;,,/, .• ,,../,,.,,,/,_,/l/,,l/l-·l/l/ __ ,/#/ll'/"'/"'/-l/l/l/l/-l/l/-l/l/l/#/-#4f'-

RESUMO DO TERMO ADITIVO N• 001/2008 
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AO CONTRATO N' 002/2005 

CONTRATANTE: 
CNPJ: 
CONTRATADA: 
CNPJ: 
VIGÊNCIA: 

PRAZO: 
PROCESSO: 

Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico do Salvador 
04.935.697/0001-43 
Frigeral Climatizaçi!o Lida. 
13.582.762/0001-95 
A vigência do contrato original fio:a prorrogada por mais um 
periodo de 12 (doze) meses. 
Até 06 de abril de 2009. 
N'l3/2008. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.58.02- GERAF 

VALOR GLOBAL: 

DATA DA ASSINATURA: 

Projeto/Atividade: 23.122.051.2001 -Manutenção dos Serviços 
Técnicos e Administrativos. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39- Outros serviços de Terceiros
Pessoa Juridica. 
R$ 58.800,00 (Cinqüenta e oito mil e oitocentos reais), com 
parcelas mensais de 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 
20/02/2008. 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO SALVADOR- ADESA, Salvador, em 21 de fevereiro de 2008. 

AVO FERRAZ rf. L r: 
'/' ~~ 

CONVÊNlOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
FUNDAÇÃO CIDADE MÃE 

RESUMO DE TERMO DE CONV~NIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO 

CONVENENTES: 

OBJETO: 

VlGIÕNCIA: 
FORO: 
ASSINAM: 

DATA DE ASSINATURA: 

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE- FCM 
FACULOADE DE TECNOLOGIA E CIIÕNCIAS - FTC 
Realizaçlo de estégios para a compleme.ntaçlo do ensino da 
aprendiZagem, devendo os estágios curriculares serem planejados, 
executados, acompanhados e avallados em conformidade com os 
currlculos, programas e calendários escolares. 
02 (dois) anos. 
COMARCA DE SALVADOR- BAHIA 
o..- Iara Souza Farias -Presidente- FCM 
Professor Humberto Santos Filho- Diretor- Geral 

01/08/2007 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MAE, 22 de fevereiro de 2008. 

EDITAIS 
EDITAL 

A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, em 
CIUIIprimento ao disposto no artigo 297 inciso 111 da Lei n° 718612006, intima os contribuintes abaixo 
relacionados, para apresentar defesa, aos Auto de Infração e Notificações Fiscais de Lançamentos 
constante deste Edital. 
Decorridos 30 (trinta) dias, a contar da data desta intimação, sem que haja apresentação de defesa 
pora os contribuintes, eles serão considerados revéis, lavrando-se o co"espondente termo, conforme o 
art. 301, parágrqfo 3• da Lei n• 718612006 

N.•oo Al/NFL N.' INSCRIÇÃO CONTRIBUINTE 
NFL35992007 287233-1 . PEDRO FRANCISCO KLOH 
NFL35082007 28714<1-0 NAIR RANGEL VIEIRA 
NFL35622007 287195-5 NELSON DE SOUZA SAMPAIO 
NFL35852007 287219-6 LUIS CARLOS DE SA 
NFL35842007 287218-8 ANGELO MARCHESINI FILHO 
NFL35122007 287148-3 ORLANDO AUGUSTO DA SILVA 
NFL35512007 287186-6 ARLOS A LINS MONTENEGRO 
NFL34902007 271571-6 REGINA HELENA BORGES PIMENTA 
NFL36402007 287273-0 LAGPAR 5/A PARTE ADM L TOA 
NFL35212007 287157-2 MARCOS JORGE A SANTANA 
NFL35242007 287160-2 OOEBRECHT PATRIMONIAL S/A 
NFL35882007 287222-B BARTOLOMEU T S REBOUÇAS 
NFL35522007 287187-4 PAULO F DIOIER SILVA 
NFL35332007 287169-6 FERNANDO G RUDGE 
NFL35322007 287168-8 FERNANDO G. RUDGE 
NFL35132007 287149-1 ORLANDO AUGUSTO DA SILVA 
NFL35172007 287153-0 RAYMUNOO BARBOSA DE ANDRADE 
NFL35152007 287151-3 ORLANDO AUGUSTO DA SILVA 
NFL35142007 287150-5 ORLANDO AUGUSTO DA SILVA 
NFL35712007 287205-6 ALEXANDRE SOUZA PINTO 
NFL35202007 287156-4 MANOEL DE AZEVEDO CARDOSO 
NFL35692007 287203-0 MARIA AMELIA M. SANTOS 
NFL35182007 287154-8 MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA 
NFL35722007 287206-4 FERNANDO G. RUDGE 
.NFL35432007 287179-3 LEOA NASCIMENTO PEDREIRA 
NFL35002007 287137-8 SERGIO SIMOES DE M LEITAo 
NFL35742007 287208-0 SILVANA MAGALAES DE ALMEIDA 
NFL35252007 287181-0 BILIO ALMEIDA DOS SANTOS 

NFL31732007 
NFL35962007 
NFL21452007 
NFL35772007 ~

98028-2 
87230-7 
13272-6 
87212-9 

Sàlvador, 22 de Fev~~~de 2008 

1'1_,, . "í '-~ 
RobineteF:-ãe Souza Passos 

Coordenadora de Flscallzaçlo I CFI • SEFAZ 

VEPLAN RESIOENCIA OUTRAS 
PAULO FERNANDO DIOIER SILVA 
BANCO AL VORAOA S/ A 
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RAUL RIBEIRO DE CARVALHO E ESPOSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

EDITAL 

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor por meio da Portaria n• 84/05, resolve, através do 
presente Edital, pelo prazo de 1 O dias, após o decurso de 20 dias de sua publicação, notificar 
o(s) fornecedor (es) abaixo relacionado(s), nos termos do Art. 248, §1•, lll da Lei n• 5303199, 
para apresentar( em) recurso(s). O(s) fomecedor(es) deverá(am) comparecer ao Setor de Apoio 

Operacional para protocolar( em) a(s) contestação(Oes). 

FORNECEDOR 

COMERCIAL GOOD SUPERMARKET L TOA 

Salvador, 22 de fevereiro de 2008 

-M~ulakis Nunes 

Coordenador da Codecon 

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo 
do /lluniclpio - SUCO/li 

EDITAL 

O Setor de Cobra~ de Aufos • SCA, da Superlnclend4nc/a de Controle e 
Orrlenamenfo do Uso do Solo do Munlclplo- SUCOM,tendo em vista que os autuadoS 
abaixo relacionados rn1o foram localizados, quando da execuçilo das operações nscais, 

RESOLVE: 

INTIMAR, nos termos do Art. 4, Inciso 111, do Código Tributdrio de Rendas do Municlpio, a 
comparece(em no referido Setor desta Autarquia, localizado naAv, Mário Leal Ferreira, n• 
197lS • Bonoc6, no horário das 14 às 17h,apresentando defesa querendo no prezo de 10 
dias ou regularizar seu débito no prezo de 30 dias a contar da publ/caçSo desta Edltlll, sob 
pena de serem os mesmos inscritos na Divida Ativa. 

AUTOS DE INFRAÇAO 
AI Autuado I Endereço 

1a&n2108 BNI ESTUARIO OESENVOLVM:NTO AVN ANITA GARIBALDI· ONDNA 

1-46151J08 MARIO GEORGER NADER RUA~ JUNQUEIRA AYRES - BARRIS 

13Cl068108 PAULO CESAR O DWYER SANTOS RUAARtSTóTELES GóES- sAD CAETANO 

1371189/08 ALBINo TEXEIRA DE SANTANA RUA LUIZ RéGIS PACtECO- URUGUAI 

1371188108 LUIS ALBERTO SANTANA MRANDA TRV FAUSTO CARDOSO- CALÇADA 

136888/08 IZABEl FERREIRA COUTO ALA DAS ÁRVORES - P1RAJA 

138002/08 Ellll. FRANÇA DO ROSARIO AVN JOANA ANGéliCA - NAZARt 

138003108 EDR. FRANÇA DO ROSARIO AVN JOANA ANGéliCA- NAZARt 

137019108 FABIO SANTOS FERREIRA LGO DO QUEIMADO- CAIXA I> ÁGUA 

1481!52108 EDUARDO JOSE DE MAGAL.HAES TANNUS TRV BARTHOLCIP.t::U DE GUSMIO- RtO VERt.ElHO 

138274108 ELIAS DOS SANTOS VIA LOCAL'A2-QD01'.cAJAZE~ JV- CAJAZEIRAS JV 

Salvador .,2;2_ d+ <.'t.<.l.t 'r'-.0 de .j__O () <t> 

<Pt2u:-cé-
lrenlkla Rlbeiro da Silva Pereira Joú Lima Silva 
Chn do Setor de Auto de lntroçlo Su te Financeiro 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE: 

Prorrogar as Inscrições do Concurso Público para Agente de Combate às 
Endemias - Edital 0112008, publicado no DOM n° 4584 para o dia 
2610212008 e o pagamento da taxa de inscrição até o dia 2710212008, em 
qualquer agência do Banco do Brasil. 

Gabinete do Secretario Municipal da Administração, em 22 de fevereiro de 
2008. • 

~~~/· 
OSCIMAR ALVES TOR~ 

Secretário 



Diário Oficial do Município Página 76 

~ 
i ·, •..q-• 

I 
Na Praça João Mangabeira, nos Barris, será construída uma quadra poliesportiva com dimensões olímpicas 

Salvador ganhará quadras poliesportivas cobertas 
Os equipamentos serão 

construídos pelo governo 
do Estado em terrenos do 

município 

Através de uma parceria entre 
a Prefeitura Municipal do Salva
dor e o governo do Estado, a ca
pital baiana ganhará duas quadras 
poliesportivas equipadas para a 
prática de esportes como vôlei, 
basquete, handebol e futsal, e 
aptas a abrigar competições ofici
ais de futsal. 

A cessão dos terrenos da Pre
feitura foi acertada durante um 
encontro, no Palácio Thomé de 
Souza, entre o prefeito João Hen-

rique e o superintendente da Su
desb, Raimundo Nonato Tavares 
(Bobô), na última quinta-feira. 
Depois de construídas, essas 
quadras passarão a ter manuten
ção e administração da Prefeitura. 

A construção das quadras faz 
parte do projeto Quadra da Cida
dania de Inclusão Socioeducati
va da Superintendência de Des
portos do Estado da Bahia (Su
desb). Os investimentos chegam 
a R$ 754 mil nas duas quadras. O 
pedido do superintendente da 
Sudesb ao prefeito foi para que 
uma das áreas ficasse no Subúr
bio Ferroviário. A área ainda não 
está fechada, mas a outra já, e fi
cará na Praça João Mangabeira, 
Vale dos Barris. 

Calendário nacional 

A Praça João Mangabeira foi 
escolhida porque já possui al
guns equipamentos instalados 
pela Prefeitura, como uma pista 
internacional de skate, campo de 
futebol de várzea e quadra de fut
sal. "A idéia é que, com a instala
ção de uma quadra poliesporti
va, possamos transformar o lo
cal em um centro esportivo", dis
se Bobô. As quadras teriam di
mensões oficiais exigidas pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro. 

As medidas de 40m x 20m para 
o futsal possibilitariam a inclusão 
de Salvador no calendário brasi
leiro do esporte, como informa 
Bobô. Para ele, a cidade precisa 

retomar seu status no futsal, que 
já foi o segundo esporte mais pra
ticado na capital baiana e no in
terior do estado. "Fomos ultra
passados pelo Ceará e Santa Ca
tarina", lembra. 

O objetivo do projeto é de in
clusão socioeducativa e a esco
lha dos esportes foi, segundo 
Bobô, porque Salvador está de
ficitária nessas práticas esporti
vas. O único local que tem qua
dra desse porte é o Ginásio An
tônio Balbino (Balbininho ), mas 
que não tem as medidas oficiais, 
de 18m x 32m. As quadras polies
portivas cobertas terão capacida
de para 600 pessoas, vestiário, 
alambrado e iluminação especial 
para competições noturnas. 

Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: http://www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br, 
ou ligue para: (71) 2203-5008; 5009 e 501 O- Fax: (71) 2203-5050. Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00. 
Serviço Salvador Atende - Para solicitar seviços ou informação, acesse: http:l/www.salvadoratende.ba.gov.br ou ligue 156. Horário de 
funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00. 
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SALVADOR • BAHIA • QUINTA-FEIRA, 
30 DE JUNHO DE 2016 

ANO XXIX | N º 6.620

EXECUTIVO 

LEIS 

LEI Nº 9.069/2016

Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano do Município de Salvador - PDDU 2016 e dá 

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DOS FUNDAMENTOS, ABRANGÊNCIA E FINALIDADES

CAPÍTULO I

DOS FUNDAMENTOS E ABRANGÊNCIA

 Art. 1º O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) tem como base os 

fundamentos expressos na Constituição Federal, na Constituição do Estado da Bahia, na Lei Orgânica 

do Município de Salvador e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. 

 Parágrafo único. O PDDU deve considerar o disposto nos planos e leis nacionais e 

estaduais relacionadas com as Políticas de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de Habitação e 

de Saneamento e com os planos e Políticas de Meio Ambiente. 

 Art. 2º O PDDU integra o Plano Salvador 500, devendo articular-se com a visão 

estratégica para o Município até 2049, com o Planejamento Metropolitano e com os Planos dos 

demais municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

 Parágrafo único. O Plano Salvador 500 é o plano estratégico de desenvolvimento 

para Salvador, com horizonte até o ano de 2049, que incorpora as diretrizes e estratégias de 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e urbano-ambiental institucionalizadas no PDDU, 

desdobrando-as em programas, projetos e ações com objetivos, indicadores e metas de curto, médio 

e longo prazo, e estabelece instrumentos de gestão, de monitoramento e de avaliação. 

 Art. 3º Esta Lei dispõe sobre o PDDU do Município do Salvador, abrangendo a totalidade 

do seu território, constituído por uma parte continental e outra insular, compreendida pelas ilhas de 

Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos Passos, de Santo Antônio e as ilhotas.

 Parágrafo único. É assegurada a autonomia do Município sobre os terrenos de 

Marinha e o mar territorial, bem como sobre os demais bens de uso comum do povo, integrantes do 

patrimônio estadual ou federal, resguardada a competência do Estado e da União. 

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

 Art. 4º O PDDU é o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano do 

Município de Salvador, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no 

território municipal. 

 Art. 5º O PDDU é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo os 

seus objetivos, diretrizes, ações estratégicas e prioridades serem observados e respeitados na: 

 I - elaboração do Plano Plurianual, na formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na elaboração dos Orçamentos Anuais; 

 II - elaboração da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS); 

 III - elaboração de Planos de Bairros e de Planos Setoriais; 

 IV - elaboração de planos, de projetos integrantes de políticas de natureza urbanística 

e ambiental e nas demais normas complementares. 

 Art. 6º O PDDU, como instrumento orientador da Política de Desenvolvimento Urbano 

do Salvador, tem também como finalidades: 

 I - permitir o adequado posicionamento da Administração Municipal em suas relações 

com os órgãos e entidades da administração direta e indireta, federal e estadual, vinculados ao 

desenvolvimento urbano; 

 II - propiciar as condições necessárias à habilitação do Município, para a captação de 

recursos financeiros de apoio a programas de desenvolvimento urbano junto a fontes nacionais ou 

internacionais; 

 III - motivar e canalizar adequadamente a participação da sociedade e dos órgãos e 

entidades públicas nas decisões fundamentais relativas ao desenvolvimento urbano e metropolitano. 

 Art. 7º O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste 

PDDU até 8 (oito) anos da sua promulgação no Diário Oficial do Município, tendo como referência o 

Plano Salvador 500 e estudos complementares necessários a sua atualização. 

 Parágrafo único. O horizonte temporal das ações e dos objetivos deste PDDU não se 

restringe ao prazo de sua revisão. 

 Art. 8º As ações e objetivos deste PDDU serão implementadas nos horizontes de curto, 

médio e longo prazo. 

 Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, define-se como horizonte de curto prazo o 

período de quatro anos; de médio prazo, o período de oito anos; e de longo prazo, mais de oito anos, 

até o ano 2049. 

 Art. 9º Na condição de elemento central do processo de planejamento do Município, 

o Plano Diretor será objeto de processo sistemático de implantação, que deverá prever 

acompanhamento permanente, avaliação periódica, orientação para o uso dos instrumentos de 

Política Urbana contemplados no Plano, a preparação de sua revisão e atualização em tempo hábil, 

de forma a atender ao disposto no art.7º desta Lei. 

TÍTULO II

DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

 Art. 10. Os princípios que regem a Política Urbana do Município de Salvador são: 

 I - a função social da cidade; 

 II - a função social da propriedade urbana; 

 III - o direito à cidade sustentável; 

 IV - a equidade e inclusão racial, social e territorial; 

 V - o direito à informação; 

 VI - a gestão democrática da cidade. 

 §1º A função social da cidade no Município de Salvador corresponde ao direito à 

cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento básico, 

à segurança, à infraestrutura, aos serviços públicos, à mobilidade urbana, ao acesso universal a 

espaços e equipamentos públicos e de uso público, à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, ao 

lazer e à produção econômica. 

 §2º A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende ao princípio 

do interesse público, expresso na função social da cidade, e obedece às diretrizes fundamentais 

do ordenamento da cidade, estabelecidas neste Plano Diretor, sendo utilizada para as atividades 

urbanas permitidas, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

 §3º A cidade sustentável corresponde ao desenvolvimento socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para as 

gerações presentes e futuras. 

 §4º A equidade racial, social e territorial implica o reconhecimento e o respeito a 

pessoas e grupos sociais e a orientação de políticas públicas, no sentido da inclusão social de grupos 
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historicamente em situação de desvantagem e da redução das desigualdades e vulnerabilidades 

territoriais interurbanas. 

 §5º O direito à informação consiste na garantia de acesso a informações sobre a 

realidade municipal e as ações governamentais, de forma transparente, tempestiva, em linguagem 

de fácil compreensão e em meio acessível ao cidadão, observados os princípios da Administração 

Pública. 

 §6º A gestão democrática é a que garante a participação dos diferentes segmentos da 

sociedade, diretamente ou por meio de associações representativas, nos processos de planejamento 

e gestão da cidade e, em especial, na formulação, implementação e acompanhamento de planos e 

programas e projetos relacionados ao desenvolvimento urbano. 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 Art. 11. São objetivos da Política Urbana do Município: 

 I - elevar a qualidade de vida da população soteropolitana, especialmente no que se 

refere ao acesso à saúde, à educação, à cultura, às oportunidades de trabalho e de renda, à moradia 

digna, ao saneamento básico, à mobilidade urbana, à infraestrutura e aos serviços públicos, de forma 

a promover a inclusão social, a redução das desigualdades socioespaciais e a superação dos fatores 

de vulnerabilidade social e territorial que afetam particularmente a maioria negra de Salvador, 

distribuída nas diferentes regiões da Cidade; 

 II - promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a 

equidade racial e social no Município; 

 III - elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação e recuperação 

dos recursos naturais, do uso de energias e tecnologias limpas, da promoção e manutenção do 

conforto ambiental e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico 

e paisagístico; 

 IV - garantir, em todos os bairros, o acesso da população aos equipamentos sociais, à 

infraestrutura e aos serviços urbanos; 

 V - assegurar a todas as pessoas, especialmente àquelas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, a acessibilidade universal, entendida como o direito à mobilidade e circulação 

na cidade, de forma plena e livre de barreiras; 

 VI - expandir as redes de transporte coletivo de alta e média capacidade e priorizar os 

modos não motorizados, racionalizando o uso de automóvel; 

 VII - reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os locais de 

emprego e de moradia, estimulando novas centralidades e requalificando as existentes; 

 VIII - estimular o crescimento urbano nas áreas subutilizadas, dotadas de 

infraestrutura, e no entorno da rede de transporte coletivo de alta e média capacidade; 

 IX - equacionar as demandas do crescimento urbano com a capacidade da 

infraestrutura instalada e planejada, evitando a saturação precoce das redes e a impossibilidade de 

atendimento à população; 

 X - promover a regularização e a urbanização de assentamentos precários; 

 XI - promover a universalização progressiva do acesso aos serviços de saneamento 

básico; 

 XII - consolidar Salvador como metrópole nacional, polo regional de negócios de 

vanguarda na pesquisa e experimentação técnico-cultural e nas novas áreas da economia criativa, 

da tecnologia de informação e do turismo; 

 XIII - ampliar a base econômica e a renda municipal, favorecendo a capacidade de 

autofinanciamento do Município e o acesso da população às oportunidades de trabalho; 

 XIV - aumentar a eficiência econômica da Cidade, de forma a ampliar os benefícios 

sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado, inclusive por meio do 

aperfeiçoamento administrativo do setor público; 

 XV - incentivar a participação da iniciativa privada em ações relativas ao processo de 

urbanização, mediante o uso de instrumentos de política urbana; 

 XVI - fortalecer o protagonismo municipal nas decisões de interesse local e regional; 

 XVII - aumentar a eficácia da ação governamental, promovendo a integração e a 

cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios da região metropolitana, no 

processo de planejamento e gestão das questões de interesse comum; 

 XVIII - resgatar e fortalecer o sentimento de pertencimento e as relações sociais e 

comunitárias; 

 XIX - valorizar a cultura soteropolitana em toda a sua diversidade e complexidade, 

assegurando o intercâmbio entre as diferentes linguagens e manifestações, bem como a ampliação 

do acesso à produção e ao consumo cultural, compreendendo a cultura como importante dimensão 

da economia soteropolitana; 

 XX - assegurar proteção e segurança à população localizada em áreas impróprias à 

ocupação humana, como aquelas em situação de risco de deslizamento e inundação nas margens de 

rios, ou contaminadas, promovendo a relocação para locais seguros e adequados; 

 XXI - buscar a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 

da sociedade no atendimento das ações estratégicas desta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES

 Art. 12. São diretrizes da Política Urbana do Município: 

 I - garantia da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e serviços 

de infraestrutura urbana; 

 II - promoção da regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos 

assentamentos precários e das terras dos Povos e Comunidades de Terreiro e Quilombolas; 

 III - promoção da melhoria das condições de habitabilidade nos assentamentos 

precários, compreendidos como necessidades habitacionais relacionadas com os espaços públicos, 

a infraestrutura, os equipamentos e serviços urbanos; 

 IV - adequação do adensamento populacional à capacidade da infraestrutura 

existente e projetada, otimizando sua utilização e evitando a sobrecarga ou ociosidade das redes de 

atendimento público; 

 V - prioridade para o sistema de transporte coletivo e o uso de energia limpa; 

 VI - garantia de condições adequadas de mobilidade no Município, com vistas à 

integração econômica, social e territorial, considerando os vários modos de deslocamento; 

 VII - expansão da rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando 

a policentralidade urbana, valorizando os centros já instalados e com infraestrutura, gerando 

oportunidade para a criação de novas centralidades e promovendo a articulação entre elas; 

 VIII - recuperação, complementação urbanística e funcional e melhoria paisagística 

de espaços e logradouros públicos, considerados ambientes de convívio e socialização, meios de 

inserção social, de fortalecimento da identidade coletiva e de desenvolvimento econômico; 

 IX - garantia às pessoas idosas do acesso, com conforto, autonomia e segurança, aos 

espaços públicos e de uso público, considerando a participação crescente da faixa etária com mais de 

sessenta anos na composição da população de Salvador até o horizonte de longo prazo deste plano; 

 X - remoção das barreiras arquitetônicas e adaptação das edificações e espaços 

públicos, de forma a garantir acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

 XI - indução da distribuição de usos e da intensidade da ocupação do solo, visando à 

correção dos desequilíbrios intraurbanos, à otimização do sistema de transportes, à manutenção 

da integridade e qualidade dos recursos naturais, de forma compatibilizada com a capacidade da 

infraestrutura instalada e planejada, direcionando os investimentos públicos e privados; 

 XII - preservação da memória e da identidade local, por meio da manutenção das 

características simbólicas e materiais dos espaços, cenários e monumentos que definem a imagem 

de Salvador, com seus mirantes, corredores, largos e cones visuais, que privilegiam os elementos da 

paisagem natural e construída; 

 XIII - conservação dos recursos naturais, em especial dos mananciais hídricos 

superficiais e subterrâneos de abastecimento de água, e dos remanescentes dos ecossistemas 

originais do território municipal, com a viabilização de sua coexistência no espaço da cidade como 

elementos de conforto ambiental, desenvolvimento econômico e qualificação urbanística; 

 XIV - requalificação dos espaços degradados ou em processo de degradação, mediante 

transformações urbanísticas estruturais, de forma conciliada com a legislação ambiental e de 

proteção ao patrimônio histórico e cultural; 

 XV - expansão das iniciativas de universalização do saneamento básico para 

atendimento de todas as áreas do Município, principalmente aquelas menos aparelhadas e com 

níveis elevados de exclusão e segregação social; 

 XVI - articulação do esforço pessoal e das comunidades organizadas em programações 

compartilhadas com o Executivo e a iniciativa privada, visando às ações de recuperação, 

aparelhamento e promoção urbanística das áreas menos estruturadas e com baixos padrões de 

urbanização; 

 XVII - articulação das diretrizes do ordenamento territorial de Salvador com 

os ordenamentos de Lauro de Freitas e de Simões Filho, considerando os interesses locais e 

metropolitanos relativos ao uso e ocupação do solo das áreas conurbadas e em processo de 

conurbação; 

 XVIII - uso dos espaços urbanos, públicos e privados, para a atração de investimentos e 

expansão das atividades econômicas existentes, fortalecendo e modernizando a base econômica do 

Município; 

 XIX - promoção da articulação entre as diferentes esferas governamentais, 

concessionárias e agentes públicos e privados, em prol de garantir a melhoria constante dos 

serviços públicos prestados na saúde, educação, segurança pública, mobilidade, iluminação pública, 

manejo dos resíduos sólidos, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

atendimento ao cidadão; 

 XX - revisão e simplificação da LOUOS e as normas edilícias, buscando facilitar a sua 

compreensão por todos os agentes públicos e privados que atuam no Município, de forma a evitar: 

 a) incompatibilidade entre usos; 

 b) adensamento inadequado em relação à infraestrutura urbana; 

 c) a instalação de polos geradores de tráfego, sem a minimização do seu impacto na 

vizinhança; 

 d) a retenção especulativa de imóvel urbano; 

 e) os conflitos entre usos e a função das vias que lhes dão acesso; 

 f) a inadequada impermeabilização do solo; 

 g) o uso inadequado dos espaços públicos. 

 XXI - integração dos bancos de dados geográficos e alfanuméricos e dos sistemas 

setoriais de informação, mantidos pelo Município em um único sistema de informação, visando ao 

conhecimento da realidade municipal de forma contínua e sistemática, capaz de subsidiar o processo 

de planejamento e a gestão urbana;

 XXII - estabelecer políticas de incentivo, inclusive de natureza fiscal, para a manutenção, 

conservação e reparação dos imóveis públicos e particulares tombados, de valor histórico, artístico 

ou cultural. 

TITULO III

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 13. A Política de Desenvolvimento Econômico do Município tem como principal 

objetivo promover ações que gerem riqueza, distribuam renda, aumentem o número de postos 

de trabalho formais, possibilitem o auto emprego, o empreendedorismo e propiciem igualdade de 

acesso às oportunidades, sendo suas diretrizes gerais: 

 I - aperfeiçoamento, simplificação e atualização do marco regulatório que rege o 

desenvolvimento urbano, o uso do solo, a produção de bens, o comércio de bens e a prestação de 

serviços no Município, dentro de uma visão de sustentabilidade; 

 II - valorização do papel do Executivo no apoio à atividade econômica, reforçando as 

estruturas de informações, planejamento e operação dos instrumentos de Política Urbana mantidas 

pelo Município; 

 III - orientação do processo de localização de novos investimentos, em consonância 
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com o desenvolvimento sociourbano da cidade, por meio de adequação da legislação, provimento de 

informações e incentivos locacionais; 

 IV - simplificação dos processos de abertura e fechamento de empresas; registro da 

propriedade imobiliária e arrecadação de tributos; e tratamento diferenciado, deste ponto de vista, à 

microempresa, empresa de pequeno porte e ao trabalho por conta própria; 

 V - redução dos custos operacionais de empresas e trabalhadores autônomos, com 

oferta crescente de serviços, via governo eletrônico; 

 VI - implantação de política pública multidisciplinar e ativa para atração de empresas, 

sedes de empresas e novos investimentos; 

 VII - apoio ao desenvolvimento sustentável, incentivando o uso de matéria-prima 

proveniente de materiais reutilizados e reciclados, de tecnologias limpas e de baixo impacto 

ambiental, assim como a geração de energia de fontes renováveis e a reutilização de água de chuva, 

tanto na construção quanto no funcionamento de edificações, reconhecendo os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis como um bem econômico e de valor social, promotor de cidadania e 

gerador de trabalho e renda;

 VIII - promoção da ação integrada de organizações públicas, privadas e do terceiro 

setor, com vistas ao fortalecimento da economia solidária e do associativismo de pequenas empresas 

e empreendedores individuais e ao desenvolvimento de redes, consórcios e arranjos produtivos de 

empresas em geral; 

 IX - integração das políticas orientadas ao crescimento econômico, às políticas de 

cunho social, em especial às de reparação, voltadas à comunidade negra, às mulheres, às pessoas 

idosas e às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 X - viabilização e incentivo, por meio de legislação específica, do desenvolvimento 

de atividades econômicas nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), privilegiando os 

empreendedores individuais e as micro e pequenas empresas, bem como as atividades com forte 

capacidade de geração de empregos; 

 XI - garantia de transparência e correção nos processos de licitação pública e de 

concessões; 

 XII - defesa dos direitos de propriedade intelectual, com sustentação ao combate à 

copia não autorizada, à falsificação e ao contrabando de produtos; 

 XIII - fortalecimento do componente econômico das atividades culturais e o seu 

potencial na ampliação da renda e criação de postos de trabalho, municipalizando, ao máximo, a 

produção de insumos materiais da produção artística e cultural de Salvador. 

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Seção I

Do Fomento à Produção de Bens e Serviços

 Art. 14. As diretrizes para o apoio às atividades industriais, comerciais e de produção 

de serviços são: 

 I - apoio e incentivo ao desenvolvimento do turismo receptivo, notadamente em seus 

segmentos de maior dinamismo e potencial, como os de sol e praia, cruzeiros, náutico-ambiental, 

cultural, étnico, religioso, terceira idade, eventos, compras e gastronomia; 

 II - apoio da economia das atividades náutico-ambientais, incentivando e viabilizando 

a modernização, expansão e implantação de marinas, terminais e vias náuticas ao longo da orla da 

Baía de Todos os Santos e nas ilhas, bem como a organização e profissionalização das atividades 

relacionadas à prestação de serviços e à produção de equipamentos e eventos esportivos ligados ao 

setor; 

 III - apoio à economia da cultura, lazer e entretenimento, incentivando e viabilizando a 

modernização, expansão e implantação de museus, centros culturais e de interpretação e casas de 

espetáculos, bem como a organização e profissionalização das atividades relacionadas à produção 

das festas de largo e outros eventos; 

 IV - apoio à economia criativa, viabilizando e incentivando o desenvolvimento de 

empresas emergentes de grande potencial e a atração de empresas, eventos, centros de pesquisa 

e formação nas áreas de música, dança, teatro, cinema, vídeo, edição eletrônica, publicidade, artes 

plásticas, gastronomia, moda, movelaria e outros segmentos intensivos em design; 

 V - apoio aos investimentos em logística por meio da implantação de novos polos 

logísticos de concentração e distribuição de cargas, bases estratégicas para o suporte das atividades 

econômicas de maior porte no Município; 

 VI - estímulo aos segmentos intensivos em mão de obra de indústrias e serviços 

de baixo impacto ambiental, a exemplo de comércio, indústria, serviço, confecções, estruturas 

comerciais e call centers; 

 VII - apoio ao desenvolvimento e à atração de empresas e centros de pesquisa e de alta 

tecnologia, viabilizando empresas emergentes de grande potencial e incubadoras, sobretudo nos 

ramos de informática, telemática, energia, reciclagem e de atividades associadas às principais bases 

industriais do Estado, como a petroquímica e a automobilística, intensificando a complementaridade 

entre a cidade e sua área de influência na Região Metropolitana de Salvador (RMS); 

 VIII - apoio e incentivo ao desenvolvimento de empresas e instituições voltadas à 

prestação de serviços de ponta e maior complexidade, nas áreas de educação e saúde, visando ao 

desenvolvimento de polos especializados na cidade; 

 IX - incentivo à construção civil, privilegiando os programas de adensamento dos novos 

corredores de transportes de massa, com empreendimentos de uso misto, bem como os programas 

de construção de Habitação de Interesse Social (HIS) e desenvolvimento urbano das ZEIS; 

 X - apoio ao desenvolvimento e a especialização do comércio de rua nos vários bairros 

da cidade, com o ordenamento do comércio informal, e o estabelecimentos de incentivos, inclusive 

promocionais, que visem a sua revitalização, modernização e competitividade; 

 XI - incentivo à implantação de edifícios-garagem e estacionamentos subterrâneos, 

inclusive com bicicletários, junto às estações dos sistemas de transportes de alta e média capacidade 

e nas zonas de comércio e de grande concentração de equipamentos de lazer e cultura da cidade; 

 XII - criação de condições para o desenvolvimento de novos segmentos econômicos e a 

diversificação da base econômica municipal; 

 XIII - apoio aos projetos estratégicos, visando ao aumento da competitividade do 

complexo portuário da Baía de Todos os Santos;

 XIV - apoio e incentivo à indústria de beneficiamento, reciclagem e tratamento de 

resíduos sólidos.

Seção II

Do Apoio à Pequena e Microempresa e ao Trabalho Autônomo

 Art. 15. As diretrizes para os pequenos negócios e o trabalho autônomo são: 

 I - fomento à pequena produção industrial urbana, particularmente nos ramos de 

confecção, calçados, alimentos, mobiliário e indústria gráfica, artes e música; 

 II - estímulo aos pequenos negócios voltados à construção civil e à autoconstrução 

assistida; 

 III - apoio à profissionalização e comercialização do artesanato local; 

 IV - incentivo à formalização de microempresas, trabalhadores autônomos e 

microempreendedores individuais, por meio de: 

 a) simplificação incentivada da política tributária e das normas de autorização e 

concessão de licenças e alvarás; 

 b) legalização e ordenamento de pontos comerciais em áreas não conflitantes com a 

circulação de pessoas e veículos; 

 c) provimento de informações e certificação de atividades para a formalização de 

microempreendedores individuais; 

 d) desenvolvimento dos sistemas de microcrédito;

 V - fomento e incentivo à formação de cooperativas ou outras formas de associações de 

catadores de materiais recicláveis, compostas por pessoas físicas de baixa renda.

Seção III

Da Formação de Recursos Humanos

 Art. 16. As diretrizes para a formação profissional e o mercado de trabalho são: 

 I - apoio ao desenvolvimento de organizações e programas voltados à ampliação da 

escolaridade, formação técnica e profissional da mão de obra local; 

 II - incentivo à formação técnica e qualificação profissional da mão de obra local, 

privilegiando as áreas de turismo, restauração, náutica, saúde, confecções, calçados, indústrias 

culturais e da economia criativa, informática, logística, construção civil e comércio; 

 III - redução das assimetrias de informação no mercado local de trabalho, notadamente 

através do desenvolvimento e expansão do Serviço de Intermediação de Mão de obra (SIMM), apoio a 

sistemas integrados de intermediação, qualificação e certificação de mão de obra. 

TITULO IV

DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Art. 17. A Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

fundamenta-se no direito universal ao ambiente sadio e equilibrado, o que pressupõe o respeito à 

fragilidade e à vulnerabilidade de todos os seres vivos, o reconhecimento de sua interdependência, 

além do respeito à capacidade de suporte dos sistemas de apoio à vida como condição indispensável 

ao estabelecimento de um ambiente humano saudável. 

 Parágrafo único. Além dos princípios, objetivos e diretrizes da Política Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, previstos na Lei nº 8.915, de 25 de setembro de 

2015, ficam também sob especial proteção os animais de convívio humano, como os domésticos e 

domesticados que compartilham o território municipal com as pessoas.

 Art. 18. O PDDU, principal instrumento da Política de Desenvolvimento e Expansão 

Urbana, disciplinará, no âmbito territorial, as matérias pertinentes à Política Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assegurando o cumprimento dos seus objetivos e 

diretrizes. 

 Art. 19. A conservação das áreas de valor ambiental no território do Município dar-se-á 

por meio do seu enquadramento e regulamentação nas categorias do Sistema de Áreas de Valor 

Ambiental e Cultural (SAVAM), que compreende as áreas que contribuem de forma determinante para 

a qualidade ambiental urbana. 

 Parágrafo único. A estruturação do SAVAM, bem como os critérios para 

enquadramentos, delimitações e diretrizes específicas para as áreas integrantes do sistema, serão 

tratadas no Capítulo VI do Título VIII desta Lei. 

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Seção I

Das Águas Urbanas

 Art. 20. São diretrizes para a conservação, manutenção da qualidade ambiental, 

recuperação e uso sustentável das águas urbanas superficiais e subterrâneas no território do 

Município: 

 I - controle e fiscalização da ocupação e da impermeabilização do solo nas áreas 

urbanizadas, mediante a aplicação de critérios e restrições urbanísticas regulamentados na 

legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo; 

 II - conservação da vegetação relevante e recuperação daquela degradada, em 

especial, as Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de 

Proteção aos Recursos Naturais (APRN) e demais áreas integrantes do SAVAM; 

 III - desobstrução dos cursos d’água e das áreas de fundo de vale passíveis de 

alagamento e inundações, mantendo-as livres de barreiras físicas; 

 IV - monitoração e controle das atividades com potencial de degradação do ambiente, 

especialmente quando localizadas nas proximidades de cursos d’água, de lagos, lagoas, áreas 

alagadiças e de represas, destinadas ou não ao abastecimento humano; 

 V - estabelecimento de um sistema de monitoração pelo Município, articulado 
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ao Sistema de Informação Municipal (SIM-Salvador) e com a Administração Estadual, para 

acompanhamento sistemático da perenidade e qualidade dos corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos no território de Salvador, destinados ou não ao abastecimento humano; 

 VI - criação de instrumentos institucionais, como o subcomitê Joanes/Ipitanga do 

Comitê da Bacia do Recôncavo Norte, para a gestão compartilhada das bacias hidrográficas dos rios 

Joanes e Ipitanga, também responsáveis pelo abastecimento de água de Salvador, criando-se fóruns 

de entendimentos sobre a utilização e preservação da qualidade das águas e do ambiente como um 

todo; 

 VII - estabelecimento, como fator de prioridade, da implantação e ampliação de 

sistemas de esgotamento sanitário, bem como intensificação de ações de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, de modo a evitar a poluição e contaminação dos cursos d’água e do aquífero 

subterrâneo, em especial nas áreas de proteção de mananciais; 

 VIII - adoção de soluções imediatas para as ligações domiciliares de esgoto e para os 

pontos críticos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, visando melhorar a salubridade 

ambiental, bem como desativar as “captações de tempo seco” construídas nos corpos d’água 

principais, promovendo a restauração dos rios urbanos e de suas bacias hidrográficas. 

 Parágrafo único. O Executivo institucionalizará, em curto prazo, a delimitação das 

bacias hidrográficas e de drenagem compreendidas no território de Salvador, estabelecendo-as 

como unidades de planejamento, informação e gestão ambiental, de modo a favorecer a integração 

das políticas, planos e ações municipais e intergovernamentais pertinentes às águas urbanas. 

Seção II

Das Áreas Impróprias para a Ocupação Humana

 Art. 21. Áreas impróprias para a ocupação humana são aquelas propensas a 

ocorrência de sinistros, em função de alguma ameaça, quer seja de origem natural, tecnológica, 

quer seja decorrente de condições socioambientais associadas às vulnerabilidades do assentamento 

humano, sobretudo quando ocorrem altas densidades populacionais vinculadas a precárias formas 

de ocupação do solo, classificadas, a critério do Executivo, conforme os seguintes tipos: 

 I - associadas à geologia, geomorfologia ou geotecnia: 

 a) as vertentes sobre solos argilosos, argilo-arenosos e areno-argilosos; 

 b) os solos do Grupo Ilhas (massapé), predominantes a oeste da Falha Geológica; 

 c) os solos da Formação Barreiras, quando associados a altas declividades; 

 d) locais sujeitos a inundação dos rios; 

 II - associadas a empreendimentos e atividades que representem ameaça à integridade 

física e à saúde da população ou que causem danos materiais, entre os quais: 

 a) linhas de alta tensão da rede de distribuição de energia elétrica; 

 b) estações transmissoras e receptoras de ondas eletromagnéticas; 

 c) aterros sanitários, lixões e outras áreas contaminadas; 

 d) postos de combustíveis; 

 e) edificações condenadas tecnicamente quanto à sua integridade estrutural; 

 f) áreas adjacentes a gasodutos, polidutos e similares; 

 g) faixas de domínio de rodovias e ferrovias. 

 Parágrafo único. O Executivo realizará mapeamento das áreas impróprias para a 

ocupação humana, a ser incorporado pelo SIM-Salvador, para fins de planejamento e monitoramento, 

complementando e atualizando as informações já reunidas pelo Plano Preventivo de Defesa Civil. 

 Art. 22. São diretrizes para as áreas impróprias à ocupação humana: 

 I - preservação ou recomposição da cobertura vegetal nas encostas íngremes de vales 

e matas ciliares ao longo de cursos d’água, consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) e 

de risco potencial para a ocupação humana; 

 II - urbanização dos assentamentos precários, com o reassentamento das famílias 

em áreas impróprias para a ocupação humana, eliminação do risco geotécnico, implantação da 

infraestrutura, criação de áreas públicas de lazer, conservação das áreas permeáveis e dotadas de 

cobertura vegetal. 

 Parágrafo único. Para regularização fundiária de interesse social dos assentamentos 

inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam APP, será considerado o 

estabelecido no art. 64 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Seção III

Do Conforto Ambiental Urbano

 Art. 23. O conforto ambiental urbano relaciona-se, entre outros fatores, com as 

condições climáticas, a iluminação e ventilação naturais, devendo ser, prioritariamente, considerado 

nas condições ambientais dos espaços urbanos sujeitos à radiação térmica e à ventilação. 

 Art. 24. Para o conforto ambiental em espaços urbanos, deve-se controlar a radiação 

térmica, visando a: 

 I - minimização dos ganhos de calor dos espaços urbanos existentes, garantindo 

o bloqueio da radiação solar nos espaços que forem ser ocupados por atividades de maior 

permanência, e inclusive nos espaços de passagem; 

 II - maximização das perdas de calor dos materiais que constituem o ambiente 

construído, por meio da ventilação natural; 

 III - bloqueio da radiação solar, evitando que esta atinja as superfícies delimitadoras 

dos espaços externos das edificações, garantindo menores temperaturas superficiais e menores 

temperaturas no interior das edificações; 

 IV - redução de temperaturas superficiais dos pisos, por meio de revestimentos de 

vegetação gramínea ou de pisos com cores claras, evitando-se as excessivamente claras em áreas 

que forem ficar expostas ao sol, para que não sejam criados focos de ofuscamento por reflexão da 

radiação solar direta; 

 V - maximização das perdas de energia térmica do ambiente construído, por meio de 

anteparos que encubram a porção celeste percorrida pelo Sol. 

 Art. 25. Para o conforto dos espaços urbanos abertos, deve-se buscar a redução da 

radiação solar nas superfícies e a maximização da ventilação, fazendo uso de recursos naturais ou 

construtivos destes espaços por meio da: 

 I - implantação de espécies arbóreas que filtrem a radiação solar, sendo mais eficientes 

pelo menor aquecimento superficial de suas folhas, possibilitando as trocas convectivas, evitando o 

aquecimento do local; 

 II - implantação de coberturas sobre passarelas, as quais devem ser utilizadas com 

cautela, empregando coberturas com isolamento térmico ou sombreada, uma vez que reemitem 

considerável radiação térmica, devendo possuir aberturas superiores, favorecendo a ventilação e 

evitando o aquecimento do local; 

 III - implantação conjugada de espécies arbóreas e de estruturas edificadas para 

maximizar o sombreamento e as condições de ventilação; 

 IV - configuração de ambientes construídos e seus espaços abertos que busquem 

a maximização das condições de conforto urbano, pelas relações e disposições dos elementos 

morfológicos edificados e plantados. 

 Art. 26. O efeito das ilhas de calor pode ser mitigado: 

 I - pela adoção de revestimentos das superfícies dos planos horizontais e verticais, 

de reconhecida capacidade de redução térmica, como uso de cores claras, espécies gramíneas e 

arbóreas, aumentando a capacidade de reflexão da radiação, associada às condições de ventilação 

urbana; 

 II - pelos canais formados pela configuração e implantação dos edifícios, que podem 

evitar o aquecimento do ambiente urbano; 

 III - pelas transformações na configuração física da forma urbana, produzidas a partir 

das diversas relações estabelecidas entre edifícios e espaços abertos, que podem contribuir para a 

melhoria da qualidade do clima urbano; 

 IV - pela assimetria da forma urbana criada pelas diferenças de altura entre edifícios 

próximos, trazendo benefícios para o conforto do pedestre, e a ventilação natural no interior dos 

edifícios e, consequente dispersão de poluentes do ambiente urbano; 

 V - pela inserção do edifício no terreno, incluindo o tratamento por pilotis, marquises e 

articulações da forma arquitetônica, como medidas para aproximar o edifício da escala humana, para 

proteger o nível térreo contra o sol, a chuva e o vento, permitindo a passagem do vento ao redor dos 

edifícios e sob eles. 

 Art. 27. Para o melhor desempenho ambiental das edificações, deverão ser 

concedidos incentivos, que deverão ser regulamentados pela LOUOS: 

 I - para o sombreamento das áreas envidraçadas, nas fachadas norte, leste e oeste, 

que ofereçam um ângulo de mascaramento do céu, a partir do ponto mais baixo da área envidraçada, 

de 45º; e para a fachada sul, o ângulo de 30º, podendo o sombreamento ser alcançado por brises ou 

varandas e espécies arbóreas; 

 II - para o sombreamento aos pedestres, por meio de marquises, pilotis e projeção de 

pavimentos superiores; 

 III - para os projetos de unidades residenciais que possibilitem a ventilação cruzada e 

varandas abertas; 

 IV - para os projetos que maximizem a área verde no terreno, acima do mínimo 

estabelecido por lei; 

 V - para os projetos que destinem o pavimento térreo para lojas, áreas livres de uso 

comum; 

 VI - para os projetos que mantenham estacionamento, no pavimento térreo, afastado 

do limite do terreno por áreas verdes sombreadas. 

 Art. 28. Para o conforto ambiental em projetos urbanísticos e em áreas de operação 

urbana consorciada poderão ser definidas regras específicas de desenho urbano, incluindo as 

diversas relações e configurações entre os edifícios e os espaços abertos, privados e públicos, 

tais como: calçadas, passeios e vias, buscando o controle da radiação solar e a maximização da 

ventilação. 

 Art. 29. São diretrizes para a monitoração e controle da poluição sonora: 

 I - avaliação da qualidade acústica nos espaços da cidade, identificando-se as áreas 

críticas de excesso de ruídos, de acordo com os níveis de impacto produzidos, segundo o tipo de 

atividade e principais fontes geradoras; 

 II - promoção da conservação e da implantação de espaços abertos dotados de 

vegetação, em especial a arbórea, para a melhoria do conforto sonoro nas áreas consideradas 

críticas; 

 III - promoção da divulgação sistemática dos regulamentos constantes na Legislação 

Municipal junto aos empreendimentos e atividades fontes de emissão sonora, com adoção de 

medidas e fiscalização efetivas, planejadas e permanentes. 

 Art. 30. São diretrizes para a monitoração e controle da qualidade do ar: 

 I - avaliação periódica da qualidade do ar nos espaços da cidade, identificando: 

 a) as áreas críticas, tais como os corredores e vias de maior concentração de emissões 

atmosféricas; 

 b) os picos de concentração de poluentes; 

 c) os níveis de impacto produzidos e seus elementos condicionantes, atenuantes 

e mitigadores, tais como fatores geográficos e meteorológicos, arborização e capacidade de 

concentração e dispersão; 

 II - promoção de medidas de prevenção e recuperação das áreas críticas, mediante a 

implantação de espaços abertos dotados de vegetação, em especial a arbórea; 

 III - estabelecimento e gestão de programas específicos para o controle de fontes de 

poluição atmosférica, a exemplo do controle na emissão de gases por veículos a diesel, de material 

particulado, de óxido de enxofre, de poluição por queima de resíduos sólidos, dentre outros; 

 IV - monitoração periódica e divulgação sistemática para a população de dados de 

qualidade do ar e fiscalização efetiva, planejada e permanente das fontes de emissão atmosférica. 

 Art. 31. São diretrizes para a monitoração e controle da poluição visual: 

 I - avaliação permanente da poluição visual nos espaços da cidade, visando: 

 a) organizar, controlar e orientar o uso de mensagens visuais de qualquer natureza, 

respeitando o interesse coletivo, as necessidades de conforto ambiental e as prerrogativas 

individuais; 

 b) garantir os padrões estéticos da cidade, através da valorização das suas 

perspectivas e cones visuais, dos elementos constitutivos da sua imagem urbana; 

 c) garantir as condições de segurança, fluidez e conforto na mobilidade e acessibilidade 
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de pedestres e de veículos; 

 II - promoção de medidas de prevenção e recuperação de áreas críticas, mediante o 

disciplinamento do uso de mensagens visuais; 

 III - desobstrução dos visuais da Baía de Todos os Santos e do frontispício da cidade. 

Seção IV

Das Atividades de Mineração

 Art. 32. São diretrizes para as atividades de mineração no território municipal: 

 I - compatibilização do exercício das atividades de exploração mineral com as 

atividades urbanas e a conservação ambiental da superfície territorial do Município de Salvador, 

mediante Zonas de Exploração Mineral (ZEM), com a respectiva normatização; 

 II - definição de usos adequados, após a recuperação das áreas degradadas pela 

atividade de exploração mineral, bem como do enquadramento zonal destas áreas, de acordo com as 

diretrizes do macrozoneamento estabelecidas neste Plano; 

 III - garantia da recuperação adequada do ambiente degradado pelas empresas 

mineradoras; 

 IV - constituição de Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) pelas empresas 

mineradoras, de acordo com critérios e procedimentos estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (CEPRAM) e pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM); 

 V - implementação de programas de incentivo às empresas mineradoras para 

implantação de áreas de reserva florestal biodiversas e predominantemente constituídas por 

espécies vegetais nativas no entorno das lavras, com vistas a conter ocupações nas proximidades, 

além de monitoração e fiscalização constante do exercício dessa atividade; 

 VI - disciplinamento do uso do solo na área da ZEM, de forma a evitar os efeitos 

incômodos da atividade de mineração, ruídos e vibrações; 

 VII - enquadramento dos imóveis integrantes das ZEM como uso não residencial, 

enquanto forem utilizados para fins de extração mineral, comprovado pelo órgão competente; 

 VIII - obrigação de recuperação urbanística e ambiental por meio do Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD), aprovado pelo órgão ambiental competente, ao final das 

atividades de extração;

 IX - apresentação, no encerramento definitivo das atividades de extração mineral, além 

do PRAD, de um Plano Piloto de Ocupação, definindo setores destinados às áreas residenciais, não 

residenciais e de preservação e recuperação.   

 Parágrafo único. Com o encerramento definitivo das atividades de extração mineral, 

fica autorizado o Executivo Municipal a realizar revisão de enquadramento da zona de uso onde estão 

inseridos os imóveis que deixaram de ser utilizados como locais de lavra, após a aprovação do PRAD 

e parecer favorável da Comissão Normativa de Legislação Urbanística - CNLU.

Seção V

Do Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Costeiros

  Art. 33. O planejamento e o gerenciamento dos recursos costeiros 

no Município devem-se orientar pelas políticas nacionais e estaduais do gerenciamento costeiro, 

garantindo o livre acesso às praias e o controle dos usos na faixa de preamar, de modo a assegurar a 

preservação e conservação dos ecossistemas costeiros, bem como a recuperação e reabilitação das 

áreas degradadas ou descaracterizadas. 

 Art. 34. São objetivos do Plano de Gerenciamento Costeiro: 

 I - articular com os demais níveis de governo a gestão integrada dos ambientes da 

zona costeira, construindo mecanismos de tomada de decisões, de produção e disseminação de 

informações confiáveis, utilizando tecnologias avançadas; 

 II - promover o equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio 

público a ser necessariamente protegido, tendo em vista o seu uso coletivo; 

 III - promover ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços 

costeiros, otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e de gestão da zona costeira; 

 IV - planejar e estabelecer as diretrizes para a instalação e o gerenciamento das 

atividades socioeconômicas e culturais na Zona Costeira, de modo integrado, garantindo a utilização 

sustentável, por meio de medidas de controle, proteção, preservação e recuperação, dos recursos 

naturais e dos ecossistemas costeiros e marinhos; 

 V - promover e apoiar a preservação, conservação, recuperação e controle de áreas 

que sejam representativas dos ecossistemas da zona costeira; 

 VI - planejar e ordenar o uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis; 

recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e 

enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, 

manguezais e pradarias submersas; 

 VII - incentivar o desenvolvimento de atividades que respeitem as limitações e as 

potencialidades dos recursos ambientais e culturais, conciliando as exigências do desenvolvimento 

com a sua proteção; 

 VIII - fomentar o desenvolvimento de ações e de pesquisas relacionadas às medidas de 

mitigação e de adaptação às mudanças climáticas na Zona Costeira; 

 IX - apoiar a capacitação da comunidade para a participação ativa na defesa do meio 

ambiente e de sua melhor qualidade de vida; 

 X - fomentar o desenvolvimento de ações de monitoramento dos recursos naturais e 

ocupações da Zona Costeira; 

 XI - promover ações de recuperação e regeneração das praias; 

 XII - promover a integração do Sistema Municipal de Informações do Gerenciamento 

Costeiro com os outros sistemas municipais de meio ambiente, recursos hídricos e de uso do solo, 

por meio do Sistema de Informação Municipal (SIM-Salvador); 

 XIII - promover e apoiar a capacitação dos servidores do Município para fortalecer o 

controle urbano ambiental na Zona Costeira; 

 XIV - estruturar, implementar e executar programas de monitoração para o 

gerenciamento costeiro; 

 XV - avaliar os efeitos das atividades socioeconômicas e culturais praticadas na faixa 

terrestre e área de influência imediata sobre a conformação do território costeiro; 

 XVI - adotar medidas preventivas contra o lançamento de resíduos poluidores na Baía 

de Todos os Santos e Orla Atlântica, em especial materiais provenientes de indústrias químicas, da 

lavagem de navios transportadores de petróleo e seus derivados, de acordo as exigências da Lei 

Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e as soluções tecnicamente inadequadas de esgotamento 

sanitário; 

 XVII - estabelecer normas e medidas de redução das cargas poluidoras existentes, 

destinadas ao sistema oceânico; 

 XVIII - monitorar a área de influência dos emissários submarinos Rio Vermelho e 

Jaguaribe/Boca do Rio e de outros que venham a ser implantados no Município. 

TÍTULO V

DA CULTURA

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA CULTURAL

 Art. 35. A Política Cultural do Município de Salvador, através do Sistema Municipal 

de Cultura - SMC, visa consolidar uma sociedade sustentável e tem por base a concepção da 

política pública como o espaço de participação dos indivíduos e da coletividade, grupos, classes e 

comunidades, no qual o poder político é interveniente, e tem por objetivo instituir e universalizar 

direitos e deveres culturais produzidos mediante o diálogo e o pacto democrático. 

 §1º O Sistema Municipal de Cultura - SMC constitui-se num instrumento de articulação, 

gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e formação na área 

cultural, tendo como essência a coordenação e a cooperação intergovernamental, com vistas 

ao fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de 

transparência, economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos recursos 

públicos. 

 §2º O Sistema Municipal de Cultura integra o Sistema Nacional de Cultura e se constitui 

no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo 

mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. 

 Art. 36. A Política Cultural do Município de Salvador tem como princípios: 

 I - a compreensão da cultura como elemento fundador da sociedade, essencial na 

confirmação das identidades e valores culturais, responsável pela inclusão do cidadão na vida do 

Município, por meio do trabalho, educação, lazer, reflexão e criação artística; 

 II - a cidadania cultural como um direito à vida, em suas mais diversas manifestações, 

e base para o exercício da cidadania plena; 

 III - o direito à liberdade de criação cultural como direito inalienável dos seres 

humanos, sem o qual não se alcança a liberdade; 

 IV - o direito à participação da sociedade nos processos de decisão cultural; 

 V - o direito à informação como fundamento da democratização da cultura; 

 VI - o respeito e o fomento à expressão da diversidade como fundamento de verdadeira 

democracia cultural; 

 VII - a consideração da transversalidade da cultura na concepção e implementação das 

Políticas Públicas Municipais; 

 VIII - a consideração da cultura como parte integrante da economia de Salvador, 

que deverá ter na salvaguarda do patrimônio cultural e na economia criativa um vetor do seu 

desenvolvimento. 

 Art. 37. São objetivos da Política Cultural do Município de Salvador: 

 I - garantir uma sociedade baseada no respeito aos valores humanos e culturais locais, 

capaz de promover a diversidade cultural, o pluralismo e a solidariedade; 

 II - contribuir para a transformação da realidade social e a reversão do processo de 

exclusão social e cultural; 

 III - consolidar Salvador como cidade criativa, centro produtor, distribuidor e 

consumidor de cultura, inserida nos fluxos culturais e econômicos mundiais; 

 IV - promover o aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da área da cultura; 

 V - democratizar o planejamento e a gestão da cultura. 

 Art. 38. As diretrizes gerais para a cultura são: 

 I - adoção de uma concepção de desenvolvimento cultural que abranja o enfoque 

socioeconômico para a geração de oportunidades de emprego e renda e oriente as políticas públicas 

do setor, no sentido de compatibilizar a preservação do patrimônio e a inovação da produção cultural, 

sob a perspectiva da sustentabilidade e diversidade; 

 II - apoio e incentivo à formação e ao fortalecimento das cadeias produtivas da 

economia da cultura, com participação prioritária de atores econômicos e culturais locais; 

 III - atração de investimentos nacionais e internacionais para instalação de 

equipamentos de impacto cultural e econômico; 

 IV - incentivo ao autofinanciamento da produção cultural, mediante aprimoramento da 

sua qualidade, de modo a integrar o artífice ao mercado de trabalho formal e ampliar a participação 

do setor na economia municipal; 

 V - fortalecimento do patrimônio arqueológico como elemento de identificação cultural; 

 VI - implementação de ações de salvaguarda do patrimônio material, constituído por 

bens culturais imóveis, integrados e móveis, e do patrimônio imaterial, constituído pelos saberes, 

vivências, formas de expressão, manifestações e práticas culturais, de natureza intangível, e os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados às práticas culturais; 

 VII - articulação entre educação, trabalho e produção cultural, integrando-os ao 

contexto sociopolítico e às expressões populares, enquanto produtoras de conhecimento; 

 VIII - reconhecimento das identidades culturais extraídas das diversas manifestações 

religiosas atuantes no Município; 

 IX - estímulo à manutenção dos saberes tradicionais e identificação e apoio aos mestres 

dos saberes, como artífices, mestres de capoeira, mestres de saveiros, quituteiros, marceneiros, 

restauradores, entre outros; 

 X - revitalização das áreas urbanas centrais e antigas áreas comerciais e industriais 

da cidade, mediante a implantação de centros de criação de produtos artísticos, audiovisuais e 

manufaturados. 
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CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Seção I

Das Orientações para o Sistema Educacional

 Art. 39. As diretrizes relativas às orientações para o sistema educacional são: 

 I - incentivo, no processo de aprendizagem, do uso de expressões ligadas à identidade 

cultural local, explorando o seu potencial educativo; 

 II - transformação da escola em espaço de criação e produção de cultura em sua 

concepção mais ampla, indo além da formação acadêmica; 

 III - introdução nos currículos escolares de: 

 a) conhecimentos ligados à educação patrimonial, a partir do curso básico; 

 b) ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e das relações étnico-raciais; 

 c) disciplinas sobre a História da Bahia e a Cidade de Salvador; 

 IV - associação da cultura às atividades lúdicas no intercurso do ensino convencional, 

como a prática de esportes, recreação e lazer em geral; 

 V - estímulo à formação de profissionais de educação para aprimoramento das 

questões relacionadas à diversidade cultural, étnico-racial, bem como para o atendimento às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Seção II

Da Produção e Fomento às Atividades Culturais

 Art. 40. As diretrizes para produção e fomento às atividades culturais são: 

 I - estímulo a projetos de comunicação, mediante canais públicos de mídia ou apoio 

a parcerias entre instituições do terceiro setor e patrocinadores privados, com vistas a uma 

sustentação financeira de patrocínio à cultura; 

 II - internalização de tendências, movimentos e inovações observados mundialmente, 

agregando aos bens e serviços das indústrias criativas um valor material determinado pelo conteúdo 

imaterial, simbólico; 

 III - promoção da produção cultural de caráter local, incentivando a expressão cultural 

dos diferentes grupos sociais, inclusive por meio da definição de espaços públicos para livre 

manifestação artística; 

 IV - estímulo à criação de novas iniciativas culturais e à produção artístico- cultural, em 

articulação com o setor privado; 

 V - promoção de concursos e exposições municipais, fomentando a produção e 

possibilitando a divulgação pública de trabalhos; 

 VI - incentivo a projetos comunitários que tenham caráter multiplicador e contribuam 

para facilitar o acesso aos bens culturais pela população de baixa renda; 

 VII - incentivo a publicações sobre a História da Bahia e de Salvador, bem como sobre 

seus bairros, comunidades e territórios; 

 VIII - fomento à produção cultural, por meio de: 

 a) articulação de grupos em torno da produção cultural; 

 b) lançamento de editais para a produção artístico-cultural; 

 c) oferecimento de bolsas de incentivo à produção de projetos artístico-culturais; 

 IX. dinamização da distribuição cultural, por meio de: 

 a) profissionalização para inserção no mercado, de forma competitiva, possibilitando a 

atividade cultural rentável e autossustentável; 

 b) previsão de espaços para a exposição da produção e ampliação dos modos de 

acesso; 

 c) revitalização dos espaços existentes, viabilização de espaços alternativos e criação 

de novos espaços destinados a atividades culturais; 

 d) utilização das escolas em períodos ociosos, contribuindo para a valorização desses 

espaços e possibilitando a articulação entre atividades educativas e culturais; 

 e) elaboração de um Programa Municipal de Intercâmbio Cultural com vistas ao 

aprimoramento dos artistas locais, mediante viagens e estágios; 

 f) estímulo à realização de eventos comemorativos para a produção artística e 

democratização do acesso aos produtos culturais; 

 g) identificação das potencialidades, demandas e formas de aproveitamento econômico 

do patrimônio cultural para o desenvolvimento comunitário, com participação da população; 

 h) promoção de exposições de rua, itinerantes, divulgando aspectos gerais e singulares 

da Cidade de Salvador; 

 i) implementação do programa Memória dos Bairros, com o objetivo de resgatar e 

divulgar a evolução histórica e as peculiaridades dos bairros de Salvador; 

 X - incentivo à produção da economia da cultura e da economia criativa, mediante: 

 a) implantação de centros de produção e qualificação profissional com atividades 

artesanais, industriais e artísticas, articuladas entre si, visando à formação de cadeias produtivas 

econômicas e aglomerados produtivos na produção cultural e artística; 

 b) orientação para a instalação de oficinas e pequenas unidades de produção industrial 

não seriada, ou de fornecedores de insumos à produção cultural, em áreas identificadas como de 

revitalização econômica e social; 

 c) ampliação dos incentivos fiscais e financeiros para a produção cultural, com 

delimitação dos espaços para instalação das atividades e realizações de projetos; 

 XI. fortalecimento das ações de diversidade cultural, em especial a produção da 

população negra, combatendo o racismo, xenofobia e intolerância religiosa; 

 XII - criação de incentivos para o exercício de atividades criativas voltadas à inclusão 

das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante: 

 a) promoção de concursos de prêmios no campo das artes e letras; 

 b) realização de exposições, publicações e representações artísticas; 

 c) criação de linhas específicas de financiamento para a cultura, por meio das agências 

de fomento oficiais, beneficiando todos os segmentos culturais; 

 XIII - criação de linha específica para cultura, por meio das agências oficiais, 

beneficiando todos os segmentos culturais. 

Seção III

Do Cadastramento e das Informações

 Art. 41. As diretrizes para cadastramento e informações são: 

 I - estruturação de um sistema de informações integrado ao SIM-Salvador e baseado 

em dados, indicadores e estatísticas confiáveis sobre a cultura local, capazes de subsidiar a 

formulação de políticas públicas e orientar as ações dos múltiplos agentes; 

 II - identificação das manifestações culturais localizadas, dos espaços culturais e das 

respectivas atividades, e cadastramento dos responsáveis por essas manifestações, considerando 

recortes de raça/etnia, gênero, credo, faixa etária e outros que caracterizem a diversidade e 

pluralidade da cultura soteropolitana; 

 III - identificação dos monumentos referenciais para as comunidades, inclusive do 

patrimônio natural, bem como cenários e elementos intangíveis, associados à prática ou tradição 

cultural; 

 IV - inventário sistemático dos bens imóveis, integrados e móveis de valor cultural, 

inclusive dos arquivos notariais; 

 V - elaboração e divulgação do calendário das festas e manifestações tradicionais do 

Município, associando-as aos bairros onde ocorrem. 

Seção IV

Da Formação de Recursos Humanos

 Art. 42. As diretrizes para formação de recursos humanos são: 

 I - desenvolvimento de programa de capacitação e atualização de recursos humanos 

que considere a singularidade do trabalho na área cultural, objetivando dedicação mais profissional 

e especializada na organização da cultura em todas as suas dimensões constitutivas: gestão, criação, 

difusão, transmissão, preservação, produção e outras; 

 II - promoção da formação de técnicos e artífices especializados na conservação e 

restauro de bens culturais e treinamento de mão de obra não especializada para atuar em serviços 

de manutenção, e na elaboração dos procedimentos de salvaguarda de bens imateriais, incluindo 

mobilização social, pesquisas e elaboração de plano de salvaguarda; 

 III - incentivo à criação de cursos de pós-graduação, no âmbito das universidades 

localizadas no Município, voltados à conservação do patrimônio cultural material e à salvaguarda 

do patrimônio cultural imaterial, com ênfase na pesquisa científica e no aprimoramento de técnicas 

avançadas de restauro e de tecnologias sociais participativas de proteção, fomento, difusão e apoio a 

bens culturais imateriais; 

 IV - promoção de eventos para intercâmbio técnico/científico de profissionais de 

centros de excelência nacionais e internacionais atuantes na área cultural; 

 V - articulação de grupos e indivíduos em torno da produção cultural, propiciando a 

troca de experiências, a formação de parcerias e busca conjunta de soluções. 

Seção V

Do Patrimônio Cultural

 Art. 43. As diretrizes para a conservação do patrimônio cultural são: 

 I - caracterização das situações de interesse local na gestão dos bens culturais, 

reconhecendo e valorizando os eventos e representações peculiares da cultura soteropolitana, 

que não tenham repercussão no âmbito mais amplo das políticas de proteção estadual, nacional e 

mundial; 

 II - planejamento e implementação de ações, enfatizando a identificação, documentação, 

promoção, proteção e restauração de bens culturais no Município; 

 III - conservação da integridade da memória das comunidades, representada pelo 

patrimônio arqueológico, mediante: 

 a) identificação, do ponto de vista social, do objeto de estudo arqueológico, 

possibilitando seu reconhecimento pela sociedade; 

 b) gerenciamento do potencial econômico das áreas de interesse arqueológico, 

com vistas a viabilizar a sua preservação, mediante o reaproveitamento turístico, com ênfase 

museográfica ou comercial dos espaços, salvaguardada a sua integridade; 

 c) estabelecimento de critérios para as pesquisas arqueológicas em meio subaquático; 

 d) identificação das áreas que contêm elementos arqueológicos e paisagísticos e que 

se configuram como oportunidades de desenvolvimento cultural; 

 IV - atualização da legislação de proteção ao patrimônio cultural e ampliação da sua 

abrangência, com a inclusão de bens culturais de natureza material que venham a ser identificados 

como integrantes do patrimônio arqueológico; 

 V - estabelecimento de convênios para ação conjunta entre o Poder Público e as 

instituições religiosas, com a finalidade de restauração e valorização dos bens de valor cultural de 

sua propriedade; 

 VI - articulação com os órgãos responsáveis pelo planejamento do turismo, para que: 

 a) observem os problemas associados à utilização e divulgação dos bens naturais e de 

valor cultural, especialmente os protegidos por lei; 

 b) estimulem a requalificação dos imóveis tombados, utilizando-os para hospedagem 

e hospitalidade, museus ou outros equipamentos que potencializem o uso do patrimônio histórico-

cultural; 

 VII - promoção da implantação dos espaços de cultura multilinguagens, com uso dos já 

habilitados, de modo a: 

 a) articular estratégias de gestão pública, privada e do terceiro setor, de forma 

integrada, em projetos de arte e educação, do órgão responsável pela Educação no Município; 

 b) atender às necessidades voltadas à divulgação, preservação e produção da cultura; 

 VIII - promoção da acessibilidade universal aos bens culturais imóveis, mediante a 

eliminação, redução ou superação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. 

 Parágrafo único. Os bens culturais protegidos pelo registro especial serão 

documentados e registrados a cada 10 (dez) anos, por meio das técnicas mais adequadas a suas 
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características, anexando, sempre que possível, novas informações ao processo, conforme dispõe o 

art. 22 da Lei nº 8.550/2014. 

Seção VI

Das Áreas de Valor Cultural

  Art. 44. A conservação das áreas de valor cultural no Município será 

assegurada por meio da instituição e regulamentação do SAVAM. 

 §1º A estruturação do SAVAM, bem como os enquadramentos, delimitações e diretrizes 

específicas para as áreas que o integram, serão tratadas no Capítulo VI do Título VIII desta Lei. 

 §2º O Município elaborará e implementará planos, programas e projetos específicos 

para áreas de valor cultural, integrantes do SAVAM, e utilizará os instrumentos de Política Urbana 

habilitados por esta Lei para a proteção dos sítios e imóveis significativos. 

Seção VII

Da Gestão Cultural

 Art. 45. São diretrizes para a gestão cultural no Município: 

 I - fortalecimento institucional da cultura como área autônoma e estratégica de atuação 

do Município, ampliando a competência normativa e administrativa do órgão responsável pela gestão 

cultural, dando-lhe condições para formular e gerir, com a participação da sociedade civil, a Política 

Cultural do Município de Salvador; 

 II - criação do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural - FUMPAC, nos 

termos do art. 167, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 71 a 74, Título VII - Dos Fundos 

Especiais, da Lei Federal nº 4.320/74, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica 

própria e de duração indeterminada, com a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter 

suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, preservação, manutenção e conservação do 

patrimônio cultural local; 

 III - articulação das políticas e ações relacionadas à cultura com as outras políticas 

públicas no âmbito municipal e intergovernamental, atendendo ao princípio da transversalidade das 

questões culturais; 

 IV - estabelecimento de parcerias com instituições e cidades-irmãs, no sentido de 

incrementar trocas culturais, mediante projetos de negociação e compartilhamento de programações; 

 V - realização de convênios e outras formas de cooperação entre o Município de 

Salvador e organismos públicos, privados ou do terceiro setor atuantes na área cultural; 

 VI - discussão ampla e participativa do modelo de financiamento municipal da cultura, 

analisando as alternativas possíveis, complementares e/ou excludentes, passíveis de serem 

adotadas em Salvador; 

 VII - fortalecimento do componente econômico das atividades culturais e o seu 

potencial na ampliação da renda e criação de postos de trabalho, municipalizando, ao máximo, a 

produção de insumos materiais da produção artística e cultural de Salvador. 

TÍTULO VI

DA HABITAÇÃO

CAPÍTULO I

DOS PRESSUPOSTOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL

 Art. 46. A Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PHIS) está fundamentada 

nas disposições da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade - Lei nº10.257/01, das Medidas 

Provisórias nº. 2.220/01 e das Leis Federais nº 10.998/04, 11.124/05, 11.888/08 e 11.977/09, da Lei 

Orgânica Municipal e das diretrizes de Política Urbana, expressas por esta Lei. 

 Art. 47. A PHIS concebe a moradia digna como direito social, baseando-se nos 

seguintes pressupostos: 

 I - a questão habitacional interfere acentuadamente no processo de urbanização e 

desenvolvimento social e na organização do espaço da cidade, devendo ser equacionada à luz das 

funções sociais da cidade e da propriedade; 

 II - a ação do Poder Público é fundamental para assegurar o acesso à moradia pelas 

populações com renda insuficiente para acessar a moradia digna, em especial, mediante programas 

voltados para a urbanização de assentamentos precários, a produção de Habitação de Interesse 

Social (HIS), a Habitação de Mercado Popular (HMP) e as linhas de financiamento que incluam o 

subsídio para as famílias de baixa renda; 

 III - o atendimento do direito à moradia por parte do Poder Público compreende: 

 a) a moradia associada à sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural, 

expressas na pluralidade de modos de vida e sociabilidade, que retrata a diversidade nas nossas 

formas de morar e de usar os espaços públicos; 

 b) o atendimento do déficit e da inadequação habitacional como fator de inclusão 

socioespacial; 

 c) a integração da política habitacional com a política urbana, articulada com as 

políticas de desenvolvimento social, econômico e ambiental; 

 d) parcerias com as demais esferas de governo e a iniciativa privada; 

 e) o fortalecimento da cidadania, mediante a participação e organização social, como 

fatores determinantes da política habitacional; 

 IV - moradia digna, como vetor de inclusão social, é aquela que oferece conforto e 

segurança, cujas situações urbanística e jurídico-legal estejam devidamente regularizadas, e que 

dispõe de condições adequadas de saneamento básico, mobilidade e acesso a equipamentos e 

serviços urbanos e sociais; 

 V - déficit habitacional corresponde à necessidade de construção de novas moradias 

para a solução de problemas sociais e específicos de habitação, composto por: domicílios precários, 

coabitação familiar e adensamento excessivo de domicílios alugados; 

 VI - inadequação habitacional corresponde à quantidade de habitações existentes, 

porém carentes de regularização fundiária, ou seja, urbanística e jurídico-legal; 

 VII - as necessidades habitacionais correspondem ao somatório do déficit e da 

inadequação, sejam estes atuais ou projetados. 

 Art. 48. A PHIS tem como objetivos: 

 I - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada, à moradia 

digna e segurança em sua posse, aos serviços públicos essenciais e equipamentos sociais básicos; 

 II - promover os meios para garantir a diversidade dos programas e de agentes 

promotores da PHIS, de acordo com as características diferenciadas da demanda; 

 III - garantir o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, dos equipamentos 

urbanos e do patrimônio construído, evitando deseconomias para o Município e a população; 

 IV - oferecer condições para o funcionamento dos canais instituídos e outros 

instrumentos de participação da sociedade, nas definições e no controle social da política 

habitacional; 

 V - viabilizar a atuação integrada e articulada com os demais níveis de governo e a 

iniciativa privada, visando: 

 a) fortalecer a ação municipal; 

 b) estimular maior participação de outros agentes promotores no atendimento das 

necessidades habitacionais; 

 c) aperfeiçoar o uso de recursos humanos e financeiros. 

 Art. 49. A PHIS compreende um conjunto de diretrizes que orientam as ações pontuais, 

coletivas e estruturais, para o atendimento das necessidades habitacionais da população com renda 

familiar mensal de até R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais), priorizando aquelas 

com renda familiar mensal de até R$ 2.364,00 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais). 

 Parágrafo único. Os valores da renda familiar média, para efeito desta Lei, serão 

atualizados anualmente pela Prefeitura, a cada mês de janeiro, de acordo com o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), ou o que vier a substituí-lo, e publicados no Diário Oficial do Município. 

 Art. 50. O equacionamento da questão da moradia enquanto política pública no âmbito 

do Município deve contemplar soluções e ações integradas, pertinentes aos campos: 

 I - do planejamento da PHIS; 

 II - do atendimento às necessidades habitacionais; 

 III - da gestão com participação. 

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

 Art. 51. O planejamento habitacional tratará a questão da moradia de interesse social 

em estreita articulação com as políticas públicas de outras instâncias governamentais, tendo como 

diretrizes: 

 I - garantia do planejamento e da gestão da política habitacional por meio de seus 

principais instrumentos - o Fundo Municipal de Habitação (FMH) e o Conselho Municipal de Habitação 

(CMH), gestor do Fundo - e da revisão do Plano Municipal de Habitação (PMH); 

 II - criação de mecanismos institucionais e financeiros para que recursos do âmbito 

estadual e federal convirjam para o Município; 

 III - envidamento de esforços para uma ação metropolitana na solução dos problemas 

diagnosticados, relacionados com as múltiplas formas de habitar; 

 IV - estímulo à participação do setor privado na implementação dos programas 

habitacionais, atraindo investimentos para a execução dos mesmos por meio de ferramentas de 

incentivo ou obrigatoriedades. 

 Art. 52. O planejamento da política habitacional deve estar articulado, com as diretrizes 

de política urbana e ambiental, aos projetos de estruturação urbana e de qualificação do espaço 

público da cidade e deve aplicar os instrumentos urbanísticos estabelecidos por esta Lei, tendo como 

prioridades: 

 I - reversão das tendências indesejáveis por meio da oferta de alternativas de 

atendimento habitacional, em qualidade e quantidade adequadas, evitando adensamentos excessivos 

que resultem no comprometimento da qualidade ambiental de ocupações consolidadas, com boas 

condições de infraestrutura e habitabilidade, ou a consolidação de assentamentos em áreas não 

urbanizáveis que ofereçam risco à vida humana ou ambiental; 

 II - produção de HIS em vazios urbanos bem localizados, em relação à infraestrutura e 

serviços, e adequados ao uso residencial e intervenção em áreas passíveis de urbanização; 

 III - cadastro de imóveis para fins de produção de HIS, seja via desapropriação, dação 

em pagamento, transferência do direito de construir, seja por outros instrumentos urbanísticos, 

como Parcerias Público-Privadas (PPP), consórcios imobiliários e cota de solidariedade; 

 IV - regularização fundiária de áreas urbanizáveis ocupadas e conjuntos habitacionais 

públicos. 

 Art. 53. A PHIS e seu planejamento envolvem a ação pública contínua e devem: 

 I - articular a melhoria das condições de habitação com políticas de inclusão social e 

projetos complementares que visem ao desenvolvimento humano; 

 II - preocupar-se com a sustentabilidade econômica de suas intervenções, articulando-

se à política socioeconômica e a programas de capacitação profissional, geração de emprego e renda 

voltados para as comunidades beneficiadas; 

 III - criar incentivos fiscais e urbanísticos para implantação de atividades econômicas, 

pequenos centros de negócios e serviços e investimentos em projetos estruturantes e de 

fortalecimento da comunidade. 

 Art. 54. Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta Lei, o Executivo revisará 

o PMH, contendo, no mínimo: 

 I - identificação das atuais e futuras necessidades habitacionais, quantitativa e 

qualitativamente, incluindo todas as situações de moradia; 

 II - estabelecimento de estratégia para equacionar o problema habitacional do 

Município e cumprir os princípios e objetivos estabelecidos no Capítulo I deste Título; 

 III - programas habitacionais que deem conta da diversidade de situações da demanda; 

 IV - definição de metas, custos e prazos de atendimento às demandas espacializadas; 

 V - estabelecimento de linhas de financiamento existentes nos diversos âmbitos de 

governo, que podem ser usados pelo Poder Público Municipal e pela demanda; 

 VI - elaboração de sistema de priorização do atendimento às necessidades 

habitacionais que contemple a efetivação de cadastro da demanda a ser gerenciado pelo Município; 
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 VII - estratégia de implementação do plano. 

 Art. 55. Para subsidiar a revisão do PMH, o Executivo poderá estabelecer convênios 

com universidades e demais instituições que atuem na elaboração de estudos e diagnósticos sobre 

questões pertinentes ou correlatas. 

 Art. 56. Os estudos e diagnóstico devem colaborar para o desenvolvimento de 

diretrizes, técnicas construtivas e tecnologias apropriadas à produção de HIS e HMP, à urbanização e 

à melhoria das moradias em assentamentos precários; 

 Art. 57. O Executivo Municipal deverá implantar sistema de informações habitacionais 

articulado ao SIM-Salvador, no sentido de retroalimentar a PHIS, seja nos aspectos técnicos, sociais, 

econômicos, ambientais, culturais e participativos, especialmente os relacionados a: 

 I - identificação, qualificação e quantificação das necessidades habitacionais do 

Município; 

 II - cadastro de terras públicas segundo seus diferentes proprietários e levantamento 

de imóveis privados não ocupados ou subutilizados de interesse para a PHIS; 

 III - monitoração e avaliação dos impactos socioculturais e ambientais em áreas que 

sofreram intervenções. 

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS

Seção I

Dos Programas e Critérios de Prioridade para o Atendimento

 Art. 58. No âmbito da PHIS, o atendimento das necessidades habitacionais compreende 

os seguintes programas: 

 I - produção de unidades habitacionais do tipo HIS e HMP; 

 II - urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis a critério do Executivo; 

 III - reassentamento da população moradora de áreas não urbanizáveis para projetos 

habitacionais o mais próximo possível da comunidade de origem; 

 IV - regularização fundiária das áreas urbanizáveis ocupadas e conjuntos habitacionais 

públicos; 

 V - requalificação de edificações ocupadas por cortiços e moradias coletivas; 

 VI - melhoria das condições de habitabilidade da moradia. 

 Parágrafo único. A atuação da PHIS abrange situações de legalização, substituição, 

inadequação, reposição e superação de deficiências da unidade e do espaço coletivo, atuando 

prioritariamente no âmbito dos espaços públicos, nas escalas do assentamento, do bairro, da sub-

bacia hidrográfica ou mesmo da cidade. 

 Art. 59. Entende-se como áreas não urbanizáveis aquelas consideradas impróprias 

para a consolidação do assentamento devido a: 

 I - alta incidência de risco geotécnico; 

 II - interferência com áreas contaminadas; 

 III - interferência com grandes redes de infraestrutura; 

 IV - inviabilidade técnica de implantação de infraestrutura e atendimento à legislação 

ambiental. 

 Art. 60. A PHIS utilizará os seguintes critérios para a elaboração do sistema de 

priorização do atendimento às necessidades habitacionais, cuja espacialização deve constar do PMH: 

 I - predominância de população com renda familiar mensal de até 2.364,00 (dois mil 

trezentos e sessenta e quatro reais), em situação de risco social, com alta incidência de criminalidade 

e baixos índices de saúde; 

 II - incidência de problemas ambientais graves, como insalubridade, degradação 

natural, poluição atmosférica ou por despejos industriais e domésticos; 

 III - alto risco para a segurança da população residente, com probabilidade de 

inundações, deslizamentos de encostas e desmoronamento de edificações precárias; 

 IV - baixos índices de infraestrutura e oferta de serviços públicos essenciais, como 

água, esgoto, drenagem, coleta de resíduos sólidos, iluminação, pavimentação, entre outros. 

 Art. 61. A PHIS levará em consideração as demais políticas públicas, compatibilizando 

sua agenda com outras intervenções de interesse público para o desenvolvimento urbano, como 

as operações urbanas, a requalificação urbana e a dinamização da economia local em áreas de 

influência imediata dos corredores de transporte de alta capacidade, incentivadas por meio de 

parcerias com outras esferas de governo e a iniciativa privada. 

Seção II

Da Produção Habitacional

 Art. 62. O atendimento às necessidades habitacionais requer a construção de novas 

unidades, atendendo as seguintes diretrizes: 

 I - construção de HIS diretamente pelo Poder Público ou por entidades a ele 

conveniadas, abrangendo: 

 a) desenvolvimento de projetos urbanísticos e habitacionais livres de barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas, adequados às condições climáticas e morfológicas do sítio, e 

adaptados aos padrões culturais da população, considerando a renda da clientela e a capacidade de 

manutenção; 

 b) incentivo ao atendimento em escala, com menores custos e maior qualidade e 

agilidade, mediante medidas fiscais; 

 c) exigência de que pelo menos 5% (cinco por cento) de unidades construídas sejam 

adaptadas com vistas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, observados os princípios estabelecidos na Lei 13.146, de 06 de julho de 2015;

 d) incentivo à promoção da qualidade do setor da construção habitacional, com a 

adoção de métodos construtivos mais eficientes, melhores índices de produtividade e qualidade, 

e incorporação de avanços tecnológicos para redução dos custos médios, por metro quadrado, do 

índice de desperdício; 

 e) criação de tecnologias alternativas, métodos construtivos eficientes e meios de 

barateamento da produção habitacional, observando-se a inventividade popular nos processos de 

autoconstrução, em relação à adaptação ao meio físico, a aspectos culturais e econômicos; 

 II - estímulo à ação do setor privado na produção de HIS e HMP para alcance das faixas 

de renda mais baixas; 

 III - incentivo à implantação de projetos de uso misto, agregando categorias de uso 

não residencial, complementares ao residencial, e de renda mista, com vistas à viabilização da 

participação do mercado privado. 

 Parágrafo único. A produção de unidades habitacionais de que trata o inciso I do caput 

deste artigo deve assegurar a destinação exclusiva a quem não seja proprietário de outro imóvel 

residencial. 

 Art. 63. Ficam definidas como HIS e HMP: 

 I - Habitação de Interesse Social (HIS) - aquela destinada à população com renda 

familiar mensal de até R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito) reais, promovida pelo Poder 

Público ou com ele conveniada; 

 II - Habitação de Mercado Popular (HMP) - aquela destinada à população com renda 

familiar mensal maior que R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito) reais a R$ 7.880,00 (sete 

mil oitocentos e oitenta) reais, promovida pelo Poder Público ou com ele conveniada. 

 §1º Os critérios urbanísticos e edilícios para a produção de HIS e HMP, bem como as 

regras para indicação de demanda para as unidades habitacionais destas categorias de uso, serão 

regulamentados por ato do Executivo. 

 §2º Os valores expressos em moeda para os fins deste artigo serão anualmente 

corrigidos automaticamente pelo IPCA ou por outro índice que vier a sucedê-lo, na hipótese da sua 

extinção, como mecanismo de assegurar a manutenção econômica e financeira dos valores. 

 §3º A fim de priorizar o atendimento às famílias de maior vulnerabilidade social, fica 

subdividida a categoria de uso HIS em: 

 I - HIS-1, destinada à população com renda mensal de até R$ 2.364,00 (dois mil 

trezentos e sessenta e quatro) reais; 

 II - HIS-2, destinada à população com renda mensal maior que R$ R$ 2.364,00 (dois mil 

trezentos e sessenta e quatro) reais a R$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito) reais. 

 Art. 64. Será admitido o reassentamento de população, atendido o disposto na Lei nº 

6.103, de 13 de março de 2002, quando: 

 I - a ocupação implicar em risco ambiental, à vida ou à saúde da população; 

 II - a ocupação ocorrer em áreas de uso comum do povo e demais situações previstas 

no art. 5º da Medida Provisória nº 2.220/01; 

 III - a ocupação situar-se nas faixas de praias e nas margens e leitos de rios e lagoas, 

respeitado o disposto no art. 64 da Lei Federal nº 12.651, de 2012; 

 IV - a população a ser reassentada for constituída por excedentes populacionais 

resultantes de outros programas habitacionais que não puderam ser absorvidos na mesma 

área, como: urbanização de assentamentos precários, remoção total de áreas não urbanizáveis, 

readequação de cortiços ou regularização de conjuntos habitacionais. 

Seção III

Da Urbanização dos Assentamentos Precários

 Art. 65. A urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis, a critério do 

Executivo, envolve a adequação de infraestrutura e serviços urbanos, sistema viário e acessibilidade, 

redefinições do parcelamento, criação e recuperação de áreas públicas, eliminação do risco 

geotécnico, inserção de áreas verdes e de arborização, de acordo com as seguintes diretrizes: 

 I - a urbanização de assentamentos precários deve promover a acessibilidade e 

circulação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 II - as obras de urbanização devem respeitar a configuração física geral do 

assentamento, buscando o menor número possível de remoções, devendo o reassentamento das 

famílias ocorrer, preferencialmente, dentro da área de intervenção; 

 III - a intervenção deve preservar, sempre que tecnicamente possível, espaços públicos 

ligados às tradições culturais das comunidades; 

 IV - deve-se considerar o número de desapropriações ou remoções versus os custos e 

benefícios a serem alcançados com a adoção das soluções propostas; 

 V - o risco geotécnico de solapamento e escorregamento deverá ser eliminado. 

 Art. 66. A urbanização de assentamentos precários prevê intervenções pontuais ou 

conjugadas, em áreas de risco à vida humana e ao meio ambiente, tais como encostas, córregos, 

áreas alagadiças e outras situações inapropriadas, promovendo readequações de uso e tratamento 

das áreas remanescentes, restringindo o reassentamento de famílias ao indispensável. 

 Parágrafo único. A atuação em áreas de risco geotécnico ocupadas por famílias de 

baixa renda deverá considerar o Plano Preventivo de Defesa Civil e suas diretrizes. 

 Art. 67. Os projetos de urbanização de assentamentos precários incluirão: 

 I - implantação de adequada infraestrutura urbana, incluindo sistema viário, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, proteção dos 

recursos hídricos; 

 II - instalação de equipamentos de saúde, educação, cultura, recreação e lazer; 

 III - infraestrutura para oferta de serviços públicos essenciais, como iluminação 

pública, limpeza urbana, transporte coletivo, atendimento emergencial e segurança pública; 

 IV - condições de mobilidade e acessibilidade, abrangendo ciclovias, vias peatonais, 

escadarias e ascensores públicos, incluindo o atendimento às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida e facilitando a integração com as vias coletoras e os sistemas de transporte de 

massa; 

 V - fomento a usos não residenciais de caráter local, como comércio e serviços; 

 VI - projetos de habitação de interesse social para reassentamento das famílias cujos 

domicílios sejam removidos. 

 Parágrafo único. A realização de projetos de urbanização de assentamentos precários 

será promovida pelo Executivo, envolvendo, sempre que possível, parceria com outras esferas do 

governo e a iniciativa privada. 

 Art. 68. O Executivo instituirá, no órgão responsável pelo controle do ordenamento 

do uso e ocupação do solo, Comissão Especial de caráter permanente, com atribuições de órgão 

assessor, normativo, consultivo e decisório sobre a legislação de Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS), tratada na Seção V do Capítulo III do Título VIII desta Lei, além de HIS e HMP, cabendo-lhe: 
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 I - implementar propostas sobre a legislação de que trata o caput deste artigo, bem 

como opinar sobre alterações da mesma e expedir instruções normativas referentes à sua aplicação, 

em especial nos casos omissos; 

 II - apreciar e decidir, nos casos omissos, sobre o enquadramento de projetos na 

legislação de que trata o caput deste artigo; 

 III - acompanhar a proposição e implementação de projetos de equipamentos públicos 

nas ZEIS. 

 §1º A composição desta Comissão Especial será definida pelo Executivo, com 

representação dos órgãos competentes atuantes no atendimento às necessidades habitacionais. 

 §2º As categorias das ZEIS encontram-se definidas no art. 163 desta Lei e são 

subdivididas em: 

 I - ZEIS-1: assentamentos precários - favelas, loteamentos irregulares e conjuntos 

habitacionais irregulares; 

 II - ZEIS-2: edificação ou conjunto de edificações deterioradas, desocupadas ou 

ocupadas, predominantemente, sob a forma de cortiços, habitações coletivas, vilas ou filas de casas; 

 III - ZEIS-3: compreende terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados; 

 IV - ZEIS-4: assentamentos precários, ocupados por população de baixa renda, 

inseridos em APA ou APRN; 

 V - ZEIS-5: assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades 

tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e mariscagem. 

 Art. 69. Fica o Executivo autorizado a conceder uma licença de funcionamento especial, 

de caráter provisório, para as atividades de comércio e serviços existentes nas ZEIS, na data da 

publicação desta Lei, desde que: 

 I - façam a inscrição no Cadastro Imobiliário do Município; 

 II - comprovem ligação regular de energia elétrica e de abastecimento de água, 

compatível com o uso informado; 

 III - sejam usos permitidos na ZEIS. 

 Parágrafo único. As categorias de uso permitidas nas ZEIS serão definidas pela LOUOS. 

 Art. 70. Fica isento da incidência de taxas municipais o licenciamento de construção, 

reforma, ampliação e melhoria de edificação residencial unidomiciliar, localizada em ZEIS, desde que 

o interessado não tenha outro imóvel no Município.

 Parágrafo único. Serão regularizadas pelo Executivo, para fins urbanísticos, as 

edificações existentes nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), concluídas até a data de 

publicação desta Lei, observado o disposto no art. 59.

Seção IV

Da Regularização Fundiária das Áreas Ocupadas Urbanizáveis

 Art. 71. O Executivo Municipal deverá promover a regularização fundiária - urbanística 

e jurídico-legal - dos assentamentos precários urbanizáveis, por meio dos seguintes instrumentos: 

 I - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 II - Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), de acordo com o Decreto-Lei nº 271, de 

1967; 

 III - Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM), de acordo com a Medida 

Provisória nº 2.220, de 2001; 

 IV - demarcação urbanística e legitimação de posse, de acordo com a Lei Federal nº 

11.977, de 2009, e alterações posteriores; 

 V - Transferência do Direito de Construir - TRANSCON; 

 VI - assistência técnica, urbanística, jurídica e social gratuita; 

 VII - apoio técnico às comunidades na utilização de instituto da usucapião especial de 

imóvel urbano. 

 Art. 72. O Programa de Regularização Fundiária priorizará, em seu atendimento, os 

assentamentos já urbanizados ou em fase final de implantação de obras. 

 §1º O Programa de Urbanização de Assentamentos Precários deverá considerar, 

quando da elaboração de seus projetos, a posterior regularização jurídico-legal dos lotes a serem 

criados ou consolidados, com vistas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

 §2º O Executivo regulamentará: 

 I - a regularização fundiária de ocupações em terrenos de propriedade do Município; 

 II - a regularização de terrenos particulares ocupados por edificações irregulares; 

 III - a regularização de edificações particulares licenciadas que se encontram em 

desacordo à legislação; 

 IV - a realização de cadastro de ocupações irregulares. 

Seção V

Da Requalificação de Edificações de Cortiços e Moradias Coletivas

 Art. 73. A intervenção pública em edificações ocupadas por cortiços e moradias 

coletivas, que predominam nas áreas afetadas pela legislação de proteção ao patrimônio histórico, 

nas áreas centrais e nos bairros populares mais densos, será orientada pelas seguintes diretrizes: 

 I - identificação e delimitação das edificações nas condições descritas no caput deste 

artigo como ZEIS-2; 

 II - habilitação das habitações deterioradas pela ação do tempo e do uso; 

 III - garantia da permanência do máximo possível de famílias na própria área em que 

viviam, em melhores condições de vida, reassentando as demais em unidades habitacionais o mais 

próximo possível; 

 IV - regularização da situação contratual de ocupação das unidades imobiliárias. 

 Art. 74. As condições mínimas de iluminação, ventilação, segurança de estrutura 

e instalações elétricas, espaços, equipamentos e adensamento máximo dos cortiços e moradias 

coletivas, em edificações de propriedade privada, serão estabelecidas por ato do Executivo, visando 

maior participação da iniciativa privada em intervenções desta natureza. 

Seção VI

Da Melhoria das Condições de Habitabilidade de Moradias

 Art. 75. Os programas de assistência técnica serão voltados à elaboração e implantação 

de projetos de ampliação, reforma, melhoria da qualidade e das condições de salubridade da 

habitação, com a participação do interessado. 

 Art. 76. Visando à melhoria das condições de habitabilidade, o Poder Público Municipal 

promoverá gestões junto aos agentes financeiros, para que, em conjunto com o Município, possam 

ser ampliadas as possibilidades de acesso ao crédito destinado à melhoria e ampliação da moradia. 

 Parágrafo único. No oferecimento de crédito, será priorizado o atendimento ao direito à 

moradia, flexibilizando-se as condições de empréstimos e subsídios que considerem: 

 I - a capacidade de endividamento da clientela; 

 II - a instabilidade socioeconômica das famílias, devido à instabilidade e informalidade 

dos postos de trabalho; 

 III - a necessidade de dilatação dos prazos e do estabelecimento de acordos nos casos 

de inadimplência. 

Seção VII

Da Regularização Fundiária das Zonas Especiais de Interesse Social

 Art. 77. A regularização fundiária das ZEIS orienta-se pelos princípios da transparência, 

prestação de contas e participação popular, devendo-se inserir nas estratégias socioeconômicas e 

político-institucionais do Município. 

 Art. 78. O processo de regularização das ZEIS 1, 2 e 4 compreenderá a elaboração de 

Plano de Regularização Fundiária, que poderá ser elaborado por órgãos da administração direta ou 

indireta do Município ou do Estado da Bahia, com a participação da população moradora da ZEIS em 

todas as suas etapas e componentes, ou por iniciativa da própria comunidade, com assessoramento 

técnico qualificado, aprovado pelo órgão municipal de habitação. 

 Parágrafo único. Os Planos de Regularização Fundiária poderão ser elaborados para 

parte ou todo o perímetro da ZEIS e para um conjunto de ZEIS, a critério do Executivo. 

 Art. 79. O Plano de Regularização Fundiária de ZEIS será constituído por: 

 I - Plano de Massas da Urbanização; 

 II - Plano de Regularização Jurídico-Legal; 

 III - Plano de Ação Social e Reassentamento. 

 §1º Nas ZEIS-2, fica dispensada a exigência de Plano de Massas da Urbanização. 

 §2º Nas ZEIS-3, fica dispensada a exigência de Plano de Regularização Fundiária. 

 Art. 80. O detalhamento do Plano de Regularização Fundiária e suas etapas de 

elaboração, aprovação e implementação serão estabelecidos por ato do Executivo Municipal, que 

deverá detalhar, quando couber: 

 I - o Plano de Massas da Urbanização, contendo: 

 a) diagnóstico da área, incluindo delimitação da ZEIS ou conjunto de ZEIS, aspectos 

urbanístico-ambientais, socioeconômicos e fundiários; 

 b) diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação 

do solo, indicando as áreas a serem urbanizadas, áreas para reassentamento, comércio ou uso 

institucional, áreas verdes e sistema viário; 

 c) indicação da solução proposta para eliminação do risco geotécnico e implantação 

das redes de infraestrutura; 

 d) estimativa de custo da intervenção; 

 e) indicação das obras e remoções necessárias para viabilizar a regularização; 

 f) diretrizes para acesso de todos os lotes a logradouro público (rua, viela, escadaria, 

etc.) e para individualização máxima dos lotes, minimizando a criação de condomínios de domicílios 

existentes; 

 II - o Plano de Regularização Jurídico-Legal, contendo: 

 a) levantamento da situação documental e de registro; 

 b) indicação dos instrumentos a serem utilizados para a regularização; 

 III - o Plano de Ação Social e Reassentamento, contendo: 

 a) justificativa e identificação das manchas de remoção e estimativa de domicílios a 

serem removidos; 

 b) localização e condições do reassentamento, de forma a minimizar os impactos 

socioeconômicos e culturais; 

 c) levantamento de dados e informações sobre lideranças locais e representantes de 

movimentos sociais, entidades populares e organizações não governamentais atuantes na área; 

 d) levantamento das políticas públicas existentes na região e proposta de integração e 

ampliação das mesmas; 

 e) estratégias e canais de participação da população e controle social, incluída a 

Comissão de Regularização de ZEIS; 

 f) indicação de novas oportunidades de geração de emprego e renda. 

 Art. 81. A Comissão de Regularização de ZEIS compreende uma instância de 

participação para a gestão dos aspectos relacionados com a regularização das ZEIS. 

 §1º A Comissão de Regularização de ZEIS será integrada por representantes dos 

seguintes setores: 

 I - Poder Executivo Municipal; 

 II - Poder Legislativo Municipal, identificado com a região da ZEIS; 

 III - população moradora da ZEIS; 

 IV - associações de moradores dos bairros do entorno da região demarcada como ZEIS; 

 V - proprietários de imóveis localizados na ZEIS. 

 §2º Na composição da Comissão de Regularização de ZEIS, o número de membros 

representantes dos Poderes Executivo e Legislativo e de representantes da sociedade civil, definidos 

no §1° deste artigo, deverá ser composto de forma paritária. 

 §3º A Comissão de Regularização de ZEIS poderá representar o perímetro de uma ZEIS 

ou o conjunto delas, de acordo com o planejamento da intervenção, a critério do Executivo. 

 §4º Ficam dispensadas da instalação de Comissão de Regularização de ZEIS as 

intervenções em terrenos ou edificações desocupados, onde não haja população moradora. 

 Art. 82. O Plano de Regularização Fundiária de cada ZEIS ou conjunto de ZEIS deverá 

ser aprovado por sua Comissão de Regularização, informado ao Conselho Gestor do Fundo Municipal 
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de Habitação e instituído por ato do Executivo. 

 Parágrafo único. Após a aprovação pela Comissão de Regularização, o Plano de 

Regularização Fundiária de cada ZEIS deve ser aprovado por ato do Executivo. 

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO COM PARTICIPAÇÃO

 Art. 83. A gestão da PHIS no Município pressupõe a participação conjunta e integrada 

dos diversos agentes envolvidos na produção da moradia, abrangendo os órgãos públicos, os 

segmentos da sociedade civil organizada, assim como movimentos sociais e população envolvida 

nos programas habitacionais, dentre outros, tendo como diretrizes: 

 I - criação de mecanismos e instrumentos de planejamento e de financiamento, 

considerando a especificidade política e social da questão da moradia, visando, prioritariamente, 

ao atendimento a necessidades habitacionais concentradas nos segmentos de menor renda, 

compreendendo, entre outras, as seguintes medidas: 

 a) implantação e regulamentação do FMH, instituído pela Lei nº 6.099, de 20/02, para o 

qual serão dirigidos os recursos destinados aos programas habitacionais; 

 b) aprimoramento das condições de financiamento do mercado voltado para a 

população de baixa renda, com a concessão de empréstimos com prazos mais longos e juros mais 

baixos, e de microcréditos, para melhoria habitacional, mediante gestões junto aos organismos 

públicos e privados; 

 c) formação, treinamento e capacitação de agentes promotores e financeiros não 

estatais, tais como as cooperativas e associações comunitárias autogestionárias, e pequenas e 

microempresas para implementação de projetos habitacionais de interesse social; 

 II - desburocratização do setor financeiro-imobiliário, dos procedimentos cartoriais 

e dos aprobatórios da Administração Municipal, especialmente no que tange ao licenciamento de 

construções e emissão de alvará e habite-se das categorias de uso não residencial permitidas em 

ZEIS e das tipologias de uso HIS e HMP em qualquer zona, de modo a tornar mais ágil a análise 

e aprovação dos processos e diminuir custos de legalização, sem prejuízo das precauções legais 

quanto à legitimidade da propriedade e do respeito às normas instituídas para o uso e ocupação do 

solo; 

 III - estímulo à adoção dos processos de autogestão e cogestão de equipamentos 

coletivos, serviços sociais, infraestrutura urbana e habitações coletivas, tanto na implementação dos 

programas e execução das obras, quanto na preservação e manutenção das áreas urbanizadas; 

 IV - promoção de programa de capacitação continuada de técnicos atuantes na área 

de habitação, em convênio com universidades, centros de pesquisa tecnológica, entidades de classe, 

organizações não governamentais, ou com a iniciativa privada; 

 V - estruturação de um sistema de informações habitacionais articulado ao SIM-

Salvador, conforme o Capítulo III do Título IX, desta Lei. 

 Art. 84. A participação da população e de entidades relacionadas com a questão 

habitacional deve permear cada etapa da elaboração, implementação e avaliação da PHIS, com as 

seguintes diretrizes: 

 I - institucionalização de canais de participação e controle social por meio de: 

 a) Conferência Municipal de Habitação; 

 b) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação; 

 c) Comissão de Regularização de ZEIS; 

 d) audiências e consultas públicas; 

 II - criação de mecanismos de controle social que incorporem representantes dos 

vários agentes públicos e privados e dos grupos sociais envolvidos, organizando moradores e grupos 

carentes de moradia para elaboração de propostas habitacionais subsidiadas e em parceria com o 

Poder Público; 

 III - garantia de participação da comunidade envolvida na urbanização das ZEIS, por 

meio do processo de elaboração de Planos de Regularização Fundiária e sua implementação; 

 IV - apoio à criação e fortalecimento de organizações coletivas, a exemplo de 

cooperativas, para a potencialização de fundos próprios ou outros elementos de geração de recursos 

financeiros. 

 Art. 85. A Conferência Municipal de Habitação deverá, dentre outras atribuições: 

 I - avaliar a implementação dos planos e programas da PHIS, deliberando sobre suas 

diretrizes, estratégias e prioridades; 

 II - debater os relatórios anuais de gestão da política habitacional, apresentando 

críticas e sugestões; 

 III - sugerir ao Executivo Municipal adequações nas ações estratégicas destinadas à 

implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos; 

 IV - deliberar sobre plano de trabalho para o biênio seguinte; 

 V - sugerir propostas de alteração desta Lei, no que se refere à questão habitacional, a 

serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão. 

 Parágrafo único. A Conferência Municipal de Habitação ocorrerá, ordinariamente, a 

cada 02 (dois) anos e, extraordinariamente, quando convocada. 

 Art. 86. O Conselho criado pela Lei Municipal nº 6.099, de 19 de fevereiro de 2002, 

passa a ser denominado de Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. 

TÍTULO VII 

DA INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS BÁSICOS

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 87. As políticas públicas no âmbito do Município, especialmente as relacionadas 

aos serviços urbanos básicos, devem se orientar pelos princípios da inclusão e da equidade social, 

promovendo a inserção plena dos cidadãos nos circuitos produtivos e de consumo coletivo. 

 Art. 88. São objetivos da Política de Infraestrutura e Serviços Urbanos Básicos: 

 I - garantir o atendimento pelas redes de infraestrutura e serviços urbanos, em 

especial os serviços públicos de saneamento básico, a todas as áreas do Município, universalizando 

o acesso e assegurando a qualidade na prestação dos serviços; 

 II - ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos de saúde e educação, 

bem como o acesso ao lazer, recreação e esportes, focalizando, particularmente, os segmentos 

sociais menos favorecidos; 

 III - articular as políticas públicas municipais de assistência social, no sentido de 

promover a inclusão da população de baixa renda, prevenindo situações de risco social; 

 IV - garantir o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida em todos os serviços públicos oferecidos à comunidade; 

 V - apoiar o combate à criminalidade, mediante articulações com as diversas 

instâncias governamentais, para implementação de políticas de segurança pública e de inserção 

social, garantindo a integridade do cidadão, dos grupos sociais e do patrimônio, por meio de ações 

preventivas, educativas e de fiscalização, no âmbito da competência municipal; 

 VI - elevar os padrões de atendimento do Município na prestação de serviços públicos, 

marcadamente municipais, como a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo de águas pluviais, defesa civil, iluminação pública, abastecimento alimentar, cemitérios e 

serviços funerários; 

 VII - fortalecer a posição do Município enquanto titular dos serviços públicos de 

saneamento básico; 

 VIII - promover articulações com os órgãos governamentais e as empresas 

responsáveis pela prestação dos serviços de fornecimento de gás, energia, telecomunicações, redes 

de dados e fibra ótica, visando à modelagem de negócio e expansão da rede compartilhada por meio 

de valas técnicas, para implantação de dutos e cabos subterrâneos.

CAPÍTULO II 

 DO SANEAMENTO

Seção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 89. A Política Municipal de Saneamento Básico contempla os princípios de 

universalidade, equidade, integralidade, intersetorialidade, qualidade do serviço, sustentabilidade, 

transparência das ações, utilização de tecnologias apropriadas, adoção de medidas de fomento à 

moderação do consumo de água e gestão pública, assegurando a participação e o controle social na 

sua formulação, implementação, acompanhamento e avaliação. 

 Parágrafo único. O Saneamento Básico compreende o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.445/07. 

 Art. 90. Para implementação e monitoração da Política Municipal de Saneamento 

Básico, será criado o Sistema Municipal de Saneamento Básico, integrado ao Sistema Municipal de 

Planejamento e Gestão, compreendendo, no mínimo, a seguinte estrutura: 

 I - órgão municipal de planejamento e gestão da infraestrutura urbana e saneamento 

básico; 

 II - órgão regulador e fiscalizador do funcionamento técnico, socioambiental, financeiro 

e institucional das empresas delegatárias ou concessionárias de serviços públicos de saneamento 

básico; 

 III - Câmara Técnica de Saneamento Básico, integrante do Conselho Municipal de 

Salvador; 

 IV. Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB). 

 Art. 91. São objetivos e diretrizes gerais da Política Municipal de Saneamento Básico: 

 I - criação e regulamentação do Sistema Municipal de Saneamento Básico; 

 II - estruturação de órgão regulador e fiscalizador do funcionamento técnico, 

socioambiental, financeiro e institucional das empresas delegatárias ou concessionárias de serviços 

públicos de saneamento básico, com competência para estabelecer normas e especificações de 

desempenho; 

 III - regulamentação do FMSB para financiamento de ações da Política Municipal de 

Saneamento Básico; 

 IV - instalação da Câmara Técnica de Saneamento Básico no Conselho Municipal de 

Salvador; 

 V - elaboração, implementação, monitoração, avaliação e revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, como instrumento fundamental da Política Municipal de Saneamento Básico; 

 VI - organização e implementação de sistema de informações geográficas (SIG) sobre 

Saneamento Básico, integrado ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) 

e ao SIM-Salvador; 

 VII - publicização das informações espacializadas por meio de mapas temáticos 

relativos à Infraestrutura e Saneamento Básico, integrados ao Sistema Cadastral do Município 

(SICAD); 

 VIII - criação e implementação de programas permanentes de formação e capacitação 

de recursos humanos em Saneamento Básico e Educação Ambiental e programas de mobilização 

social para a área de saneamento básico. 

Seção II

Do Abastecimento de Água

 Art. 92. O Município é o titular e o gestor da política de abastecimento de água, devendo 

garantir a qualidade, a regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade de preços na 

prestação de serviço, de acordo com as necessidades dos usuários. 

 Art. 93. As diretrizes para a prestação do serviço público de abastecimento de água 

são: 

 I - fornecimento de informações e bases cadastrais atualizadas sobre os serviços, 

equipamentos e infraestrutura; 

 II - garantia de atendimento efetivo do sistema de abastecimento de água a todos os 

estratos sociais da população, com metas de universalização e serviço de qualidade; 

 III - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento e métodos economizadores de 

água; 
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 IV - incentivo à adoção de equipamentos hidrossanitários que contribuam para a 

redução do consumo de água; 

 V - promoção da educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários; 

 VI - definição de mecanismos de monitoração e avaliação sistemática da qualidade do 

serviço público de abastecimento de água pelo Executivo Municipal; 

 VII - controle de perdas de água e medidas de racionalização e eficiência energética no 

sistema de abastecimento de água, com estabelecimento de metas; 

 VIII - divulgação periódica, pela empresa delegatária ou concessionária, dos dados e 

indicadores referentes ao sistema de abastecimento de água no Município, democratizando o acesso 

à informação e possibilitando o controle social sobre a qualidade do serviço prestado; 

 IX - desenvolvimento de modelos e regras operativas das estruturas hidráulicas, 

considerando o uso múltiplo das águas no Município. 

Seção III

Do Esgotamento Sanitário

 Art. 94. O Município é o titular e o gestor da Política de Esgotamento Sanitário, devendo 

garantir a qualidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e a modicidade de preços na 

prestação do serviço, de acordo com as necessidades dos usuários. 

 Art. 95. As diretrizes para a prestação do serviço público de esgotamento sanitário são: 

 I - fornecimento de informações e bases cadastrais atualizadas sobre os serviços, 

equipamentos e infraestrutura; 

 II - garantia de atendimento a todos os estratos sociais, com metas de universalização 

do sistema de esgotamento sanitário e serviço de qualidade, ou com outras soluções apropriadas à 

realidade socioambiental; 

 III - estabelecimento de prioridade para implantação de rede coletora e ligações 

domiciliares, segundo bacias coletoras, de acordo com os níveis de demanda reprimida e 

necessidades mais acentuadas; 

 IV - estabelecimento, como fator de prioridade: 

 a) da implantação e operação de sistemas de esgotamento sanitário ou outras soluções 

tecnicamente apropriadas, que contribuam para a melhoria da salubridade ambiental; 

 b) da implantação e operação de sistemas de esgotamento sanitário ou outras soluções 

tecnicamente apropriadas nas áreas de proteção de mananciais, em particular aquelas situadas no 

entorno dos reservatórios utilizados para o abastecimento público; 

 c) do controle e monitoramento das margens de corpos d’água, para coibir o 

lançamento de esgotos; 

 V - incentivo à adoção de equipamentos hidrossanitários que contribuam para a 

redução do consumo de água; 

 VI - adoção de medidas de racionalização e eficiência energética de esgotamento 

sanitário, com estabelecimento de metas; 

 VII - implantação de programas de despoluição dos corpos d’água e das praias do 

Município e eliminação gradual das captações em tempo seco; 

 VIII - desenvolvimento de programa de educação ambiental em parceria com a 

empresa delegatária ou concessionária, voltado: 

 a) para a população em geral, visando minimizar a geração de efluentes líquidos e 

promover o reuso da água, otimizando o uso da água tratada para consumo humano; 

 b) para as comunidades de áreas cujo tratamento de esgoto é realizado, principalmente, 

por meio de lagoas de estabilização, de modo a evitar conflitos ambientais, riscos à segurança e 

saúde humanas, resultantes da utilização inadequada dos corpos d’água, e a consequente rejeição 

do sistema pela população beneficiária. 

Seção IV

Da Drenagem e do Manejo de Águas Pluviais Urbanas

  Art. 96. A drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas orientam-se 

segundo: 

 I - a compatibilidade com o processo de assentamento e expansão do tecido urbano; 

 II - a sustentabilidade e a adoção prioritária de medidas estruturantes, considerando 

as especificidades morfológicas, pluviométricas, ambientais, socioculturais e econômicas; 

 III - o maior equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, 

objetivando o controle da ocupação do solo e do processo de impermeabilização do solo; 

 IV - a preservação das áreas livres, definindo índices de permeabilidade para as 

zonas e normas para o emprego de materiais que permitam a permeabilidade e implantação de 

dispositivos de retenção e reuso de águas pluviais nos empreendimentos; 

 V - a manutenção e monitoração preventiva e periódica, seguindo as orientações do 

Plano Preventivo de Defesa Civil e do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 Art. 97. As diretrizes para a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas são: 

 I - implantação de medidas estruturantes de prevenção de inundações, especialmente 

dispositivos legais e instrumento para monitoramento e fiscalização, para controle de erosões, de 

transporte e deposição de resíduos de construção e demolição e resíduos sólidos domiciliares e 

públicos, combate ao desmatamento e à formação de novos assentamentos precários; 

 II - controle da ocupação das encostas, dos fundos de vale, talvegues, várzeas e áreas 

de preservação permanente ao longo dos cursos e espelhos d’água, preservando a vegetação 

existente e visando à sua recuperação; 

 III - análise de alternativas e medidas integradas, estruturais e estruturantes de 

natureza preventiva e institucional, criando parques lineares, a recuperação de várzeas, matas 

ciliares, implantação de valas de infiltração gramadas, reservatórios de contenção de cheias, 

que poderão estar articuladas a áreas de lazer e quadras esportivas, e em áreas mais ocupadas, 

inclusive o jardim de chuva; 

 IV - ampliação da geração de dados e conhecimento dos processos hidrológicos nas 

bacias hidrográficas e de drenagem natural do Município e sua região, do impacto da urbanização 

nesses processos e das consequências das inundações; 

 V - elaboração de cadastro físico das redes de macro e microdrenagem de águas 

pluviais do Município; 

 VI - fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas, fundos de vale e nas 

áreas de encostas; 

 VII - definição de mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de 

interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, hortas comunitárias 

e manutenção da vegetação nativa; 

 VIII - desenvolvimento de projetos de drenagem de águas pluviais urbanas que 

considerem, entre outros aspectos, a sustentabilidade, a mobilidade de pedestres e pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, a paisagem urbana e o uso para atividades de lazer. 

 Art. 98. São objetivos prioritários para o Sistema de Drenagem e o Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas: 

 I - elaborar e manter atualizado o cadastro físico das redes de infraestrutura, em 

especial, das redes de macro e microdrenagem de águas pluviais do Município; 

 II - elaborar Modelagem Hidrológica e Cartas Geotécnicas; 

 III - elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano Municipal de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

 IV - elaborar Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, em conformidade com 

a legislação superveniente; 

 V - desassorear, limpar e manter os cursos d’água, canais e galerias do sistema de 

drenagem; 

 VI - promover campanhas de esclarecimento público e a participação das comunidades 

no planejamento, implantação e operação das ações de manejo das águas pluviais e drenagem; 

 VII - incrementar política de captação de águas pluviais e de reutilização de águas 

servidas para controle dos lançamentos, de modo a reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem 

urbana; 

 VIII - fomentar pesquisa e desenvolvimento nos programas de pavimentação de vias 

locais e passeios de pedestres, para adoção de tecnologias eficientes de pisos drenantes. 

Seção V 

Da Limpeza Urbana e do Manejo de Resíduos Sólidos

 Art. 99. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos no Município de Salvador 

orientam-se segundo: 

 I - as diretrizes específicas do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela 

Administração Municipal; 

 II - O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), editado pelo 

Município; 

 III - o estabelecido pelas diretrizes nacionais de saneamento básico e políticas nacional 

e estadual de resíduos sólidos. 

 Art. 100. A gestão da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos no Município serão 

pautados nas seguintes prioridades, hierarquizados nesta ordem:

 I - não geração de resíduos e sua minimização; 

 II - reutilização e reciclagem de resíduos; 

 III - tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

 Art. 101. As diretrizes para a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são: 

 I - consolidação da gestão diferenciada dos resíduos; 

 II - implementação de programas e ações de separação na origem, visando à coleta 

seletiva e logística reversa, reutilização e reciclagem de resíduos; 

 III - implantação de soluções ambientalmente adequadas de manejo e tratamento de 

resíduos e de disposição final de rejeitos; 

 IV - planejamento, implementação, monitoração e avaliação da coleta, do transporte e 

tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos na perspectiva da 

sustentabilidade; 

 V - incentivo e apoio à formação de cooperativas para atuar, de forma complementar e 

integrada, nas diferentes etapas da limpeza urbana; 

 VI - universalização da coleta convencional, utilizando medidas, procedimentos 

e tecnologias socialmente apropriadas para as áreas de difícil acesso e a ampliação de coleta 

conteinerizada, onde apropriada; 

 VII - formulação de legislação específica sobre manejo, tratamento de resíduos sólidos, 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de âmbito municipal, pesquisa e aplicação de 

tecnologias alternativas, para redução do volume de resíduos existentes; 

 VIII - aperfeiçoamento e implementação de instrumentos legais referentes aos 

procedimentos de contratação, acompanhamento, fiscalização e controle das empresas prestadoras 

de serviços; 

 IX - implementação de ações de educação ambiental, da divulgação e sensibilização 

dos cidadãos quanto às práticas adequadas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

contribuindo para a prestação do serviço e para a gestão dos resíduos sólidos no Município; 

 X - fomento à elaboração de estudos e pesquisas, com vistas ao contínuo aprimoramento 

da gestão da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com ênfase na minimização, não geração 

de resíduos e redução do volume de resíduo existente; 

 XI - regulação e fiscalização, pelo Município, de todos os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, como coleta, reciclagem, transporte, transbordo, tratamento de resíduos 

e disposição final de rejeitos; 

 XII - monitoração permanente dos níveis de radioatividade nos veículos que chegam ao 

aterro sanitário; 

 XIII - fomento à pesquisa e utilização de ferramentas inovadoras para minimizar o 

impacto ambiental decorrente dos resíduos sólidos.

CAPÍTULO III 

DA SAÚDE

 Art. 102. A saúde é um direito social e universal, derivado do exercício pleno da 

cidadania, de relevância pública, organizada institucionalmente em um sistema universal e 
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público de saúde, cujas ações visam à promoção da saúde, à prevenção de riscos, ao controle e/ou 

eliminação de doenças e agravos à saúde e à integralidade da atenção, assegurando condições para 

a sustentação da vida humana e bem-estar da população.

 Parágrafo único. A definição e delimitação especial dos Distritos Sanitários de Salvador 

devem coincidir, tanto quanto possível, com os limites das bacias e sub-bacias hidrográficas. 

 Art. 103. As diretrizes para a saúde são: 

 I - elaboração e implementação do Plano Municipal de Saúde, em consonância com 

os princípios e diretrizes do SUS e em articulação com os planos municipais de saneamento básico, 

habitação, meio ambiente e educação, dentre outros; 

 II - direcionamento da oferta de serviços e equipamentos às necessidades de saúde da 

população, de forma a contemplar as especificidades étnicas, de gênero, e culturais da população, 

bem como a condição de polo regional da RMS e do Estado como um todo; 

 III - reorientação do modelo de atenção à saúde no Município, na perspectiva da 

vigilância da saúde, com a reorganização das ações de saúde para o controle de danos, de riscos e 

de determinantes socioambientais; ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento 

contínuos; utilização do conceito epidemiológico de risco para definição de prioridades e estratégias 

de intervenção e monitoramento; articulação entre ações promocionais, preventivas e curativas; 

atuação intersetorial; e ações sobre o território; 

 IV - implementação do Programa de Saúde da Família, entendido como estratégia de 

mudança na organização da atenção básica de saúde no Município, enfatizando ações de promoção 

da saúde e da melhoria da qualidade de vida da população; 

 V - aperfeiçoamento da organização espacial da distribuição da rede de saúde no 

Município, segundo Distritos Sanitários, redimensionando-a de acordo com as características 

socioeconômicas, epidemiológicas e demográficas de Salvador; 

 VI - ampliação e otimização da rede de referência e prestação de serviços, com 

prioridade para as áreas periféricas, dimensionamento e operacionalização das Unidades Básicas de 

Saúde e com a incorporação de centros de referência e/ou multicentros de saúde, unidades de pronto 

atendimento e hospital municipal; 

 VII - correção das desigualdades de ofertas de serviços entre os Distritos Sanitários, 

direcionando investimentos em infraestrutura para regiões mais desprovidas de serviços de saúde; 

 VIII - garantia do acesso dos usuários aos serviços de apoio diagnóstico, terapêutico e 

assistência farmacêutica integral; 

 IX - criação de centros de referência para atenção à saúde da pessoa idosa e de 

instituições de longa permanência, podendo estabelecer convênios e parcerias com outras esferas 

governamentais e iniciativa privada, além da implementação da assistência médica, psicológica e de 

profissionais da área de Terapia Ocupacional aos residentes das instituições de longa permanência; 

 X - promoção de políticas públicas inclusivas e reparatórias orientadas às necessidades 

de grupos populacionais sócio culturalmente vulneráveis (negros, quilombolas, mulheres, idosos, 

população LGBTT, pessoas com deficiência etc.), por meio de uma abordagem participativa e 

intersetorial; 

 XI - formulação e implementação da política municipal de gestão do trabalho e 

educação na saúde, com efetivação do plano de carreira, cargo e vencimentos da SMS; 

 XII - ampliação da oferta de processos formativos para os profissionais de saúde, 

na perspectiva da educação permanente, respeitando a diversidade cultural, as diferenças loco 

regionais e as especificidades dos processos de trabalho; 

 XIII - implementação de medidas de planejamento e orçamento de interesse do setor 

de saúde, subordinadas aos princípios da equidade, universalidade, efetividade, hierarquização, 

regionalização, participação e controle social; 

 XIV - fortalecimento dos espaços institucionais de participação e controle social 

(Conselho Municipal de Saúde e Conferências Municipais de Saúde) bem como da participação direta 

da população; 

 XV - adoção de um modelo de gestão democrática e participativa sujeita ao controle 

público e à avaliação permanente, reforçando a descentralização para os distritos sanitários/

unidades de saúde e fortalecendo as dimensões da ética, responsabilização, eficiência e efetividade; 

 XVI - integração, a nível executivo, das ações e serviços de saúde, saneamento básico e 

meio ambiente na perspectiva da promoção da Saúde; 

 XVII - desenvolvimento e implementação da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição, com vistas à segurança alimentar e melhorias do estado nutricional da população. 

CAPÍTULO IV 

 DA EDUCAÇÃO

 Art. 104. O Município tem, constitucionalmente, a responsabilidade pela educação 

infantil, segmento pré-escola, e pelo ensino fundamental, com presença, em caráter supletivo, do 

governo estadual, devendo estimular a participação da iniciativa privada na manutenção e oferta de 

ensino em todos os níveis, orientando-se pelo Plano Municipal de Educação. 

 Art. 105. As diretrizes para a educação são: 

 I - elaboração e implementação do Plano Municipal de Educação; 

 II - aperfeiçoamento dos padrões educacionais que garantam a universalização e a 

qualidade da educação infantil, segmento pré-escola e do ensino fundamental, visando a maior 

igualdade de acesso dos alunos da rede pública aos mercados de trabalho, aos bens culturais e à 

cidadania; 

 III - ampliação gradativa da oferta pública municipal de educação infantil, segmento 

creche; 

 IV - garantia de igualdade de condições para acesso e permanência do aluno na escola, 

promovendo a inclusão de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 V - inserção, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de 

educação básica, na perspectiva da educação inclusiva, de forma transversal, em todas as etapas e 

modalidades de ensino; 

 VI - aperfeiçoamento da organização espacial da rede de educação, visando 

à distribuição equitativa dos estabelecimentos de ensino segundo Prefeituras-Bairro e o 

redimensionamento de acordo com os seguintes critérios: 

 a) distribuição populacional, conferindo prioridade às áreas mais populosas; 

 b) distribuição da renda, conferindo prioridade às regiões mais pobres; 

 c) quantidade e qualidade do investimento público necessário; 

 VII - inserção, na matriz curricular, de temas relativos à equidade de raça/etnia, às 

pessoas com deficiência, à memória e ao ambiente local, valorizando-se a diversidade de identidades 

e manifestações culturais, defesa civil e especificidades ecológicas; 

 VIII - desenvolvimento e a implementação da política de segurança alimentar, que 

resultem em melhoria do estado nutricional do estudante, conferindo-se destaque ao processo de 

planejamento, confecção e consumo da alimentação escolar, e à criação de novos hábitos alimentares 

e inserção de alimentação especial para alunos que possuam algum tipo de restrição alimentar;

 IX - estabelecer parcerias com: 

 a) o governo estadual, para tornar automática a matrícula dos alunos da rede municipal 

aprovados na última série do ensino fundamental, nas escolas da rede estadual mais próximas do 

seu local de residência; 

 b) a iniciativa privada, entidades educacionais de nível superior e organizações não 

governamentais, para auxiliar o funcionamento da escola, com assistência especializada na área 

educacional; 

 c) faculdades de educação, para promoção e implementação dos programas de 

alfabetização e de complementação dos estudos do servidor municipal, este último voltado para a 

conclusão do ensino fundamental; 

d) escolas de administração, para promoção de programa de formação continuada 

na área de gestão escolar voltado para profissionais que ocupam cargos de direção nas escolas 

públicas;

 X - implementação de procedimentos de avaliação e monitoração do Programa de 

formação de docentes em pós-graduação e de formação continuada; 

 XI - implementação de programas especiais de: 

 a) fomento à pesquisa e experiências pedagógicas inovadoras, com vistas ao 

aprimoramento do ensino e práticas educacionais complementares nas escolas municipais; 

 b) formação continuada de docentes para inclusão dos alunos com deficiência em 

classes regulares; 

 c) desenvolvimento de recursos humanos e difusão, por intermédio das redes de 

ensino formal e informal, de conteúdos didáticos relativos à prevenção de desastres e de riscos de 

uma maneira geral; 

 d) instrução, capacitação e aperfeiçoamento para os profissionais do Município 

responsáveis pela elaboração da alimentação escolar, visando ampliar os conhecimentos destes em 

relação à alimentação especial de pessoas que possuem restrições alimentares, de forma a adequar 

a alimentação escolar do Município;

 XII - promoção da participação da comunidade na Gestão do Sistema Municipal de 

Educação, assegurada pela presença: 

 a) na composição dos Conselhos Municipais de Educação, de Alimentação Escolar, 

de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), e de outros que venham a ser criados no setor; 

 b) nos sistemas de gestão compartilhada, por meio dos Conselhos Escolares em cada 

estabelecimento de ensino; 

 c) na realização das Conferências Municipais de Educação; 

 XIII - implantação do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação, 

estabelecendo critérios para a melhoria salarial, formação e qualificação profissional e promoção 

por tempo de serviço no magistério; 

 XIV - implementação de medidas de planejamento e orçamento de interesse do setor 

de educação;

 XV - criar mecanismos de implementação, acompanhamento e avaliação no Sistema 

Municipal de Ensino das Leis nº10.639/03 e nº 11.645/08;

 a) promover e garantir a oferta de cursos de formação continuada para educadores/

as da Rede Municipal de Ensino abordando a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Relações 

Étnico-Raciais;

 b) garantir que todo PPP da escola inclua os temas preconizados pelas Leis 10.639/03 

e 11 645/08;

 c) garantir a inclusão das temáticas preconizadas pelas leis nº10.639/03 e nº11.645/08 

no sistema nacional de avaliação da educação básica e concursos/seleção de professoras/es;

  XVI - garantir a implementação das Diretrizes Curriculares Municipais para Educação 

Escolar Quilombola no Sistema Municipal de Ensino de Salvador, conforme Resolução n.º 333/2015 

do Conselho Municipal de Educação.   

 Parágrafo único. O quesito raça/cor deve ser implantado nos formulários adotados 

no Sistema Municipal de Ensino, relacionados a toda comunidade escolar: gestores, colaboradores, 

professores, alunos e responsáveis. 

CAPÍTULO V 

 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

  Art. 106. A assistência social constitui política de seguridade social 

não contributiva, orientando-se pelo Plano Municipal de Assistência Social, e realizada de forma 

integrada às políticas setoriais de educação, saúde, habitação e geração de emprego e renda. 

 Art. 107. As diretrizes para a assistência social são: 

 I - elaboração e implementação do Plano Municipal de Assistência Social; 

 II - integração aos planos de assistência social concebidos nos âmbitos federal e 

estadual, garantindo-se descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de 

governo; 

 III - desenvolvimento de ações destinadas a segmentos populacionais em situação de 

pobreza e vulnerabilidade social, prioritariamente crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, indivíduos sem teto e em situação de rua; 

 IV - implementação de serviços, programas e projetos voltados para o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, respeitando-se a dignidade e autonomia do cidadão; 

 V - estruturação da rede socioassistencial governamental e apoio às organizações não 

governamentais, com vistas a garantir: 
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 a) proteção social básica, na qual o indivíduo atendido ainda mantém vínculos 

familiares; 

 b) proteção básica especial, na qual o indivíduo atendido apresenta vínculos familiares 

frágeis ou rompidos; 

 VI - estímulo à participação da sociedade, por meio de organizações representativas, 

na formulação de propostas de assistência social e no controle das ações delas decorrentes; 

 VII - garantia da democratização da gestão da assistência social municipal, mediante 

o fortalecimento de suas instâncias de participação, o Conselho Municipal de Assistência Social e a 

Conferência Municipal de Assistência Social; 

 VIII - fortalecimento das redes de proteção social, capacitando os grupos vulneráveis a 

desastres na sua prevenção, bem como na mitigação de danos, considerando-se as três fases de sua 

ocorrência: antes, durante e depois do evento adverso; 

 IX - implementação de medidas relativas ao planejamento e orçamento, necessárias à 

garantia de ações voltadas para a assistência social. 

CAPÍTULO VI 

 DO LAZER, RECREACÃ̧O E ESPORTES

 Art. 108. As diretrizes para o lazer, recreação, esportes e juventude são: 

 I - extensão dos meios de acesso ao lazer, à recreação e ao esporte ao conjunto 

ampliado da população, particularmente das áreas municipais periféricas; 

 II - aproveitamento do potencial dos espaços públicos existentes para o lazer, recreação 

e esporte, equipando-os com mobiliário urbano adequado às especificidades de cada área; 

 III - ampliação e diversificação da oferta, mediante a criação e adequação de espaços 

públicos multifuncionais para o exercício de atividades de lazer, de recreação e de esportes, 

atendendo a diferentes faixas etárias; 

 IV - aperfeiçoamento da distribuição espacial da rede de equipamentos do setor; 

 V - integração do esporte à estratégia econômica de Salvador, tanto na realização de 

eventos e competições esportivas, quanto na produção local de materiais e insumos esportivos; 

 VI - estabelecimento de convênios e parcerias com: 

 a) outras esferas governamentais e a iniciativa privada, para manutenção de áreas e 

equipamentos, promoção de eventos esportivos, de lazer e recreacionais; 

 b) os governos federal, estadual e a iniciativa privada, para a implementação de serviço 

de segurança no mar durante a prática dos esportes náuticos, envolvendo habilitação de praticantes 

amadores, serviços de socorro, guarda costeira, sinalização, dentre outros aspectos; 

 c) associações de bairros, para o estabelecimento de critérios e controle do uso da rua 

para a prática de esportes e lazer pela população, garantindo a segurança dessas práticas, sobretudo 

as que envolvem crianças, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

 VII - estímulo e criação de condições para a prática de esportes náuticos, utilizando os 

atrativos naturais do Município; 

 VIII - inclusão de atividades desportivas para pessoas com deficiência na educação 

física, ministrada pelas instituições de ensino públicas e privadas; 

 IX - incentivo à democratização do planejamento e gestão do setor, mediante a 

instalação e oferta de condições para o funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e Lazer; 

 X - implementação de medidas de planejamento e orçamento de interesse do setor de 

lazer, recreação e esporte. 

CAPÍTULO VII 

 DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DO

 ABASTECIMENTO ALIMENTAR

 Art. 109. O Município, em articulação com a sociedade civil, estabelecerá uma Política 

de Segurança Alimentar e Nutricional, para garantir a realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo por base práticas alimentares promotoras de saúde, 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

 Art. 110. A Política de Segurança Alimentar e Nutricional deverá orientar-se pelos 

seguintes objetivos: 

 I - adotar programas e projetos integradores das ações setoriais, capazes de enfrentar 

a fragmentação das ações governamentais e não governamentais; 

 II - articular ações estruturantes que busquem remover os elementos geradores da 

pobreza e da insegurança alimentar dela decorrente, sem tornar as famílias atendidas dependentes 

de ações e programas assistenciais, e ações emergenciais que satisfaçam de imediato as carências 

alimentares mais extremas das pessoas em condições de vulnerabilidade; 

 III - adotar ações no campo de abastecimento alimentar capazes de possibilitar a 

ampliação da disponibilidade de alimentos de qualidade a menor custo, ao tempo em que estimulam 

atividades econômicas geradoras de trabalho e de renda; 

 IV - estabelecer mecanismos e canais permanentes de acompanhamento e avaliação da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional, visando corrigir ou aprofundar as ações e programas 

aplicados, assegurando o direito à informação e as condições para a participação e controle pela 

sociedade; 

 V - promover a articulação entre os diversos Conselhos de controle social, bem como 

com o Ministério Público e a Defensoria Pública; 

 VI - promover as condições para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, 

respeitando a diversidade cultural dos grupos étnico-raciais locais; 

 VII - apoiar atividades de agricultura urbana, estimular novos projetos de qualificação 

profissional e produção agrícola. 

 Art. 111. A Administração Municipal, visando complementar e favorecer a integração 

entre as ações de segurança alimentar e nutricional promovidas nas áreas da saúde, educação e 

voltadas para grupos sociais específicos, implementará ações no campo do abastecimento alimentar, 

utilizando os seguintes serviços e equipamentos públicos que exercem funções supletivas às da rede 

privada do setor: 

 I - feiras fixas e móveis; 

 II - mercados públicos; 

 III - centrais de abastecimento. 

 Art. 112. As diretrizes para a segurança alimentar e nutricional e o abastecimento 

alimentar são: 

 I - integração dos segmentos de produção, armazenagem, transporte, intermediação, 

distribuição, comercialização e consumo que compõem o sistema de abastecimento alimentar; 

 II - fomento à produção agroalimentar do Município, mediante apoio técnico, financeiro 

e organizacional aos pequenos agricultores; 

 III - modernização dos métodos e processos de comercialização atacadista e varejista 

de produtos agropecuários; 

 IV - implantação de Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços, NACS, nos bairros 

mais populosos e de menor poder aquisitivo, compatibilizando com estes núcleos a localização de 

feiras, mercados e comércio informal praticados em logradouro público; 

 V - apoio e incentivo ao fortalecimento de entidades representativas de produtores, 

priorizando estas organizações no que concerne ao acesso a crédito, ao apoio à comercialização e à 

capacitação técnica e gerencial; 

 VI - integração das ações governamentais ligadas à produção e ao abastecimento, 

estimulando a descentralização da execução dos programas em favor do Município, da região e das 

organizações não governamentais de produtores e consumidores; 

 VII - orientação, conscientização e educação da população adulta e infantil para a prática 

de uma dieta equilibrada, com melhor utilização dos recursos disponíveis, máximo aproveitamento 

dos alimentos, redução das perdas alimentares e orientação dos consumidores na defesa dos seus 

direitos; 

 VIII - inclusão do tema segurança alimentar na pauta de discussão dos Conselhos 

Municipais existentes, especialmente os de Saúde, Educação, Alimentação Escolar, Crianças e 

Adolescentes, Tutelares, da Mulher, dos Direitos da Pessoa Idosa e de Assistência Social, para que 

formulem, implementem e exerçam o controle social, de forma integrada e participativa, da Política 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

CAPÍTULO VIII 

 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Art. 113. O setor de iluminação pública deverá orientar-se pelo Plano Diretor de 

Iluminação Pública do Município de Salvador (PDIP), integrado às diretrizes do Governo Federal 

através da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e do Governo Municipal através da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública(SEMOP), entidade responsável pelo controle e prestação 

direta ou indireta do serviço, buscando como metas: 

 I - uniformidade sociogeográfica e priorização no serviço de manutenção; 

 II - ampliação contínua do parque de iluminação; 

 III - progressivo enterramento das redes de distribuição e iluminação pública, 

prioritariamente no Centro Histórico, em obras novas de urbanização, novos parcelamentos e em 

vias de maior hierarquia; 

 IV - economia e equilíbrio das contas do sistema de arrecadação da iluminação pública; 

 V - eliminação do desperdício de energia; 

 VI - melhoria do padrão do serviço oferecido; 

 VII - economia na manutenção da rede; 

 VIII - implantação e manutenção de cadastro georreferenciado completo, integrado ao 

SIM-Salvador, da totalidade do parque de iluminação pública; 

 IX - maximização da eficiência energética do parque de iluminação pública; 

 X - minimização dos impactos ambientais associados à iluminação e ao consumo de 

energia, promovendo a sustentabilidade, em consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável; 

 XI - redução no consumo global de energia elétrica do Município; 

 XII - implantação e manutenção de novas tecnologias e sistemas inteligentes de 

operação e controle da iluminação. 

 Parágrafo único. Neste setor contempla-se a iluminação corrente, de segurança e 

de realce de todos os logradouros, praças, jardins, praias, equipamentos esportivos, patrimônio 

histórico, artístico e cultural do Município, ou nele locado, de caráter exclusivamente público. 

 Art. 114. As diretrizes para a iluminação pública são: 

 I - elaboração do Plano Diretor de Iluminação Pública - PDIP do Município; 

 II - manutenção ágil e contínua nas áreas já contempladas pela iluminação pública, 

efetuando o acompanhamento e fiscalização dos equipamentos e serviços executados durante o 

processo; 

 III - garantia do pleno atendimento das áreas urbanas, assegurando os serviços de 

iluminação pública em todos os logradouros e espaços exclusivamente públicos; 

 IV - aperfeiçoamento dos instrumentos legais referentes aos procedimentos de 

contratação, acompanhamento, fiscalização e controle das empresas prestadoras de serviços 

terceirizados; 

 V - estabelecimento de normas legais e critérios complementares para os contribuintes 

do sistema de iluminação pública, objetivando a adequada cobrança e equilíbrio das receitas do 

sistema; 

 VI - estabelecimento de normas legais e critérios complementares ao PDIP, visando à 

eficiência energética nos processos e equipamentos relativos a iluminação pública; 

 VII - incentivo à adoção de cogeração de energia e utilização de energias renováveis em 

edificações, iluminação pública e transportes; 

 VIII - implementação de ações de redução da agressividade visual das travessias 

aéreas nos logradouros públicos. 

CAPÍTULO IX 
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 DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

 Art. 115. As diretrizes para os cemitérios e serviços funerários são: 

 I - ampliação da capacidade instalada dos cemitérios municipais, públicos e privados, 

mediante a implantação de novos equipamentos, reforma e ampliação dos existentes, e apoio à 

implantação de crematórios e de cemitérios parques/jardins; 

 II - identificação de áreas para implantação de novos cemitérios públicos no Município, 

priorizando as regiões de população mais pobre e aquelas mais distantes dos equipamentos 

existentes; 

 III - aperfeiçoamento dos instrumentos legais referentes à contratação, concessão, 

acompanhamento, fiscalização e controle das empresas prestadoras de serviços funerários e 

sepultamentos; 

 IV - formulação de legislação específica sobre localização, instalações, funcionamento 

de atividades e serviços destinados a sepultamentos, e outros procedimentos dos cemitérios públicos 

e privados, adequando as normas municipais às disposições sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios de que tratam as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 

 V - instituição e implementação de programas de sepultamento de interesse de 

famílias necessitadas; 

 VI - estabelecimento de parceria com cemitérios particulares para a cremação de 

corpos e ossos sepultados em cemitérios municipais. 

CAPÍTULO X 

 DA DEFESA CIVIL

 Art. 116. A Defesa Civil compreende o conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, superar as adversidades 

naturais, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. 

 Art. 117. As diretrizes para a Defesa Civil são: 

 I - planejamento e promoção da defesa permanente contra desastres naturais, 

tecnológicos, complexos e mistos, priorizando as situações de maior prevalência no Município e as 

áreas de maior risco, especialmente aquelas sujeitas a alagamento e deslizamento de terras; 

 II - atuação na iminência e em circunstâncias de desastres, na prevenção ou 

minimização de danos, no socorro e assistência às populações afetadas e na reabilitação e 

recuperação dos cenários dos desastres; 

 III - estabelecimento de critérios relacionados com estudos e avaliação dos riscos, com 

a finalidade de hierarquizar e direcionar o planejamento da redução de desastres para as áreas de 

maior vulnerabilidade do Município; 

 IV - promoção e coordenação das ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa 

Civil (SMPDC), articulando e integrando os órgãos participantes em todos os níveis; 

 V - organização e implementação do funcionamento dos Núcleos de Proteção e Defesa 

Civil (NUPDEC), sob a coordenação do órgão municipal responsável pela defesa civil, principalmente 

nas áreas vulneráveis a acidentes e nas de maior ocorrência de desastres; 

 VI - elaboração e implementação dos Planos Preventivos e de Contingência de Proteção 

e Defesa Civil, tendo como subsídio para atualização das informações o Plano Diretor de Encostas do 

Município de Salvador; 

 VII - prioridade para as ações relacionadas com a prevenção de desastres, mediante 

atividades educativas de conscientização e de avaliação para redução de riscos; 

 VIII - implementação de programas de mudança cultural e de treinamento de 

voluntários, objetivando o engajamento de comunidades participativas e preparadas para o 

enfrentamento de situações adversas; 

 IX - promoção de campanhas de prevenção de acidentes com ampla divulgação no 

Município; 

 X - fortalecimento da atuação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil; 

 XI - informação, conscientização, capacitação e mobilização da população para as 

atividades preventivas de defesa civil, estimulando o voluntariado; 

 XII - manutenção e ampliação dos postos de atendimento salva-vidas ao longo de toda 

a orla marítima, especialmente nas praias com maior frequência de usuários e nos trechos que 

oferecem maior perigo. 

CAPÍTULO XI 

DA SEGURANÇA PÚBLICA

 Art. 118. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é 

exercida objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 §1º. O Município tem como papel atuar em parceria com a sociedade, por meio de 

medidas de prevenção situacional e social. 

 §2º. A prevenção situacional envolve medidas direcionadas à modificação do ambiente 

urbano, com objetivo de reduzir fatores de risco à segurança do cidadão. 

 §3º. A prevenção social envolve medidas direcionadas à intervenção nas condições 

sociais, culturais, econômicas e educacionais, que possam estar relacionadas ao aumento de 

fenômenos ligados à sensação de insegurança e à criminalidade. 

 Art. 119. As diretrizes para a segurança pública são: 

 I - desenvolvimento de ações visando à alteração dos fatores físicos do ambiente 

urbano geradores de insegurança e violência, tais como a urbanização de áreas precárias, 

requalificação de espaços degradados, iluminação de logradouros e demais espaços públicos; 

 II - intervenção nas condições sociais, econômicas, culturais e educacionais das 

comunidades, com o objetivo de reduzir a ocorrência de elementos propulsores da violência 

e criminalidade, por meio de ações como a geração de trabalho e renda, educação para a paz, 

ampliação das oportunidades de recreação e lazer, mediante programas específicos orientados para 

as comunidades carentes; 

 III - prevenção e enfrentamento das situações de violência relacionadas a gênero, 

orientação sexual, raça/etnia e geração; 

 IV - implementação de ações destinadas ao envolvimento e participação das 

comunidades na discussão e solução dos problemas locais de segurança e criminalidade; 

 V - desenvolvimento e implementação de política de segurança no trânsito, com 

abordagem interdisciplinar e interinstitucional; 

 VI - articulação com o governo estadual para promover a adequação do serviço de 

segurança pública às demandas e especificidades de cada comunidade; 

 VII - treinamento e orientação da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito para o 

trato com pessoas idosas, bem como daquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

CAPÍTULO XII 

DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

 Art. 120. A utilização de energia no Município de Salvador deverá ser regida pelas 

premissas do uso sustentável e da ecoeficiência das tecnologias adotadas. 

 Art. 121. O fornecimento de energia implica a oferta de serviço de qualidade na 

distribuição, devendo ser realizada de forma contínua, de qualidade comercial, com obrigatoriedade 

de garantir a defesa dos consumidores nas suas relações com a empresa concessionária, incluindo-

se aspectos de natureza técnica do atendimento e qualidade do produto fornecido. 

 Art. 122. As diretrizes para o fornecimento de energia são: 

 I - garantia do pleno atendimento ao mercado consumidor de energia, assegurando 

níveis adequados de oferta e promovendo a conservação e utilização racional; 

 II - diversificação da matriz energética existente, estabelecendo medidas efetivas para 

a implementação do uso de fontes de energia renováveis e compatíveis com as condições ambientais; 

 III - promoção do desenvolvimento e utilização de novas tecnologias no uso de fontes 

alternativas e não convencionais de energia, de forma complementar, inclusive energia solar, tendo 

como objetivo empreendimentos residenciais e grandes equipamentos; 

 IV - definição de programa de medidas que induzam o uso de energia solar, sobretudo 

para o aquecimento de água; 

 V - monitoração da qualidade do serviço de energia elétrica, segundo os parâmetros 

definidos pela ANEEL. 

CAPÍTULO XIII 

 DAS TELECOMUNICAÇÕES

 Art. 123. Constituem serviços de telecomunicações a transmissão, emissão ou 

recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo. 

 §1º Integram o setor telecomunicações os serviços de: 

 I - Telefonia Fixa Convencional (TFC); 

 II - Telefonia Celular Fixa (TCF); 

 III - Serviço Móvel Celular (SMC); 

 IV - Rádio Comunicação Trunking (RCT); 

 V. - TV a Cabo; 

 VI - TV no Ar, MMDS/LMDS (MDS); 

 VII - TV Via Satélite; 

 VIII. Computadores Pessoais com Acesso à Internet (PCI); 

 IX - Clientes de Dados em Redes Corporativas (CORP); 

 X - Rádio Comunicação PAGING (RCP); 

 XI - outros serviços equivalentes que venham a ser incorporados ao setor em razão de 

inovações tecnológicas ou novos formatos de negócio. 

 §2º O território em que se implantam os serviços de telecomunicações, inclusive 

suas redes físicas, constituem-se em espaços da cidade para efeito de ordenamento do solo, de 

ordenamento econômico e social e de efeitos fiscais e tributários. 

 §3º O Executivo Municipal estabelecerá as normas e procedimentos para a disposição 

das redes aéreas e subterrâneas, no sentido de ordenar a ocupação do espaço aéreo e do subsolo 

dos logradouros, pelos diversos equipamentos relacionados com os serviços de telecomunicações. 

 Art. 124. As diretrizes para as telecomunicações são: 

 I - estabelecimento de condicionantes técnicos, sociais e econômicos para disciplinar 

a implantação de redes, estações e antenas, dentre outros equipamentos referentes aos diversos 

sistemas de telecomunicações, mediante instrumentos legais e normas internacionais/nacionais, 

com a participação da Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Agência Nacional de 

Telecomunicações(ANATEL), empresas do sistema, universidades, Governo do Estado, Município e 

outros agentes interessados; 

 II - expandir a rede de dutos em vias públicas, terrenos adjacentes e de rodovias 

estaduais e federais, de acordo com os interesses do tráfego das áreas a serem atendidas; 

 III - enterrar progressivamente as redes de telecomunicações, com prioridade o Centro 

Histórico, as vias de maior hierarquia, os novos parcelamentos e novas obras de urbanização; 

 IV - implementar serviços de telecomunicações nas áreas urbanas, de maneira 

permanente, fazendo uso intensivo da capilaridade das redes telefônicas fixas, móveis, de dados 

e TV, em função da configuração das redes locais e do entroncamento interurbano do Sistema de 

Telecomunicações; 

 V - expandir as redes de acessos aos terminais dos usuários do setor de 

telecomunicações, fazendo uso intensivo do posteamento da rede de distribuição de energia elétrica; 

 VI - expandir a rede de TV a cabo, aproveitando a capilaridade da rede ótica existente, 

permitindo a implementação de novos serviços de acesso à rede internet com qualidade compatível 

com a evolução tecnológica de serviços de Transferência de Arquivos de Texto, de Imagem e Vídeo, 

inicialmente nos Centros Tradicional e Camaragibe (Iguatemi); 

 VII - promover a gestão integrada da infraestrutura e uso racional do subsolo e 

do espaço aéreo urbano, garantindo o compartilhamento das redes, coordenando ações com 

concessionários e prestadores de serviços e assegurando a preservação das condições ambientais 

urbanas; 

 VIII - coordenar o cadastramento das redes de telefonia, cabos óticos e demais redes 

de telecomunicações que utilizam o subsolo e o espaço aéreo, mantendo o Sistema de Informações 

em base georreferenciada; 
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 IX - racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura instalada e por instalar, 

garantindo o compartilhamento e evitando a duplicação de equipamentos; 

 X - adequar a rede de telefones públicos, dotados das facilidades de serviço disponíveis 

para os terminais residenciais e comerciais, em localidades com população de baixa renda; 

 XI - adequar a rede de telefones públicos às pessoas com deficiência; 

 XII - utilizar preferencial os recursos técnicos e mão de obra locais; 

 XIII - viabilizar a criação de amplas zonas de internet wireless livre, especialmente nos 

sítios de maior interesse cultural e turístico da cidade. 

TITULO VIII 

 DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I 

 DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES DO TERRITÓRIO

 Art. 125. O modelo espacial deste plano se estrutura segundo conjunto de elementos 

estruturadores e de elementos integradores. 

 Art. 126. Os Elementos Estruturadores são os eixos que constituem o espaço urbano 

referencial de Salvador, compreendendo elementos referenciais do sítio natural e do tecido urbano, 

com características diferenciadas, que permitem alcançar melhor coesão e fluidez entre suas partes, 

bem como maior equilíbrio entre as áreas construídas e os espaços abertos, compreendendo: 

 I - Rede Hídrica Estrutural; 

 II - Rede Viária Estrutural; 

 III - Rede Estrutural de Transporte Coletivo; 

 IV - Rede Estrutural de Centralidades; 

 V - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM). 

 §1º Rede Hídrica Estrutural é constituída pelos cursos d´água e fundos de vale, 

eixos ao longo dos quais serão propostas intervenções urbanas para recuperação urbanística e 

ambiental, envolvendo intervenções em drenagem, recomposição de vegetação, saneamento básico 

e urbanização de assentamentos precários, além de áreas para o convívio da população moradora 

nas suas imediações. 

 §2º Rede Viária Estrutural é constituída pelas vias que estabelecem as ligações entre 

Salvador e os municípios vizinhos da Região Metropolitana de Salvador, com municípios de outros 

Estados e principais ligações intraurbanas. 

 §3º Rede Estrutural de Transporte Coletivo é constituída pelos sistemas de transporte 

de passageiros de alta e média capacidade, tendo como suporte físico, em sua maioria, a rede 

viária estrutural, que interliga as diferentes regiões da Cidade, atendendo demanda por viagens por 

diferentes motivos. 

 §4º Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades é constituída pelas centralidades 

metropolitanas e pelas centralidades de caráter municipal com diferentes estágios de consolidação, 

abrigando preponderantemente atividades comerciais e de prestação de serviços, sendo constituídas, 

também, por grandes equipamentos urbanos, tais como terminais, centros empresariais, aeroporto 

e polo logístico, além de novas centralidades que se formarão junto a rede estrutural de transporte 

público. 

 §5º O Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM é constituído por 

conjunto de espaços de relevante interesse e qualidade ambiental e pelo conjunto de edificações de 

valor histórico, arquitetônico e paisagístico, configurando-se como marcos referenciais da cidade, 

compreendendo também parques e praças para o convívio da população. 

 Art. 127. Os Elementos Integradores constituem o tecido urbano que se conecta aos 

eixos estruturadores, abrigando as diferentes funções urbanas, compreendendo: 

 I - habitação; 

 II - equipamentos sociais; 

 III - espaços destinados às atividades comerciais, de prestação de serviços, 

institucionais e industriais. 

 §1º Habitação é o principal elemento integrador como fixador da população e 

articulador das relações sociais no território. 

 §2º Equipamentos Sociais são formados pelo conjunto de instalações destinadas a 

assegurar o bem-estar da população, mediante a prestação de serviços públicos de saúde, educação, 

cultura, lazer, abastecimento, segurança, transporte e comunicação, dentre outros.

 §3º Espaços destinados às atividades comerciais, de prestação de serviços, 

institucionais e industriais, constituem as instalações destinadas à produção e ao consumo de bens e 

serviços, geradores de emprego e renda para a população. Será estimulada a implantação de novas 

centralidades nos locais onde dois ou mais eixos estruturadores diferentes cruzarem com outros 

eixos estruturadores. 

 Art. 128. A implantação de elementos estruturadores dar-se-á, preferencialmente, 

por meio de intervenções urbanas específicas, em parceria com a iniciativa privada, utilizando os 

instrumentos previstos nesta Lei. 

 Art. 129. São objetivos da Política Urbana do Município, relativas ao ordenamento 

territorial: 

 I - manter a qualificação das áreas urbanas já estruturadas e equipadas, evitando 

processos de deterioração física das construções, de decadência econômica, degradação social, do 

patrimônio ambiental e cultural e perda de valor imobiliário; 

 II - promover a conservação das unidades originais de paisagem e os remanescentes 

dos diferentes ecossistemas do território municipal, com a viabilização de sua coexistência no 

espaço da cidade como elementos de conforto ambiental, desenvolvimento econômico e qualificação 

urbanística; 

 III - controlar a abertura indiscriminada de frentes de urbanização no território do 

Município, a pulverização de pequenos assentamentos, bem como da atividade econômica, de forma 

a otimizar os investimentos já realizados em infraestrutura e reduzir as demandas de recursos 

adicionais em serviços e equipamentos públicos; 

 IV - possibilitar condições adequadas de mobilidade urbana, integrando os espaços 

internos do Município, e este às redes urbanas estadual e nacional, por meio da rede estrutural de 

sistemas de circulação e transportes compatíveis com as demandas existentes e as necessidades 

específicas dos usuários, em especial das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

 V - dar continuidade às iniciativas de integração físico-funcional, de criação de novos 

modos e melhorias nos sistemas, viário e de transportes, considerados, de forma combinada quanto 

à sua gestão e operação, como elementos estratégicos de passagem da estrutura urbana para 

patamares avançados de organização e funcionalidade; 

 VI - expandir o atendimento do saneamento básico e ambiental para as áreas 

desatendidas e com níveis elevados de vulnerabilidade e segregação social; 

 VII - promover a urbanização das ZEIS, com a adequação de infraestrutura e serviços 

urbanos, sistema viário e acessibilidade, redefinições do parcelamento, criação e recuperação de 

áreas públicas, eliminação do risco geotécnico, inserção de áreas verdes, respeitando a configuração 

física geral do assentamento; 

 VIII - promover a eliminação dos riscos geológicos associado à urbanização de áreas 

de ocupação precárias; 

 IX - direcionar e incentivar maiores densidades de uso e ocupação do solo para as 

áreas no entorno das estações de transporte de alta e média capacidade, estimulando a implantação 

de empreendimentos com uso misto, usos residenciais, contemplando a diversidade de renda, e 

edificações com fachadas ativas; 

 X - requalificar as vias do entorno dos principais parques da cidade, estimulando a 

implantação de empreendimentos com uso misto. 

CAPÍTULO II 

 DO MACROZONEAMENTO

 Art. 130. O macrozoneamento é o instrumento que define a estruturação do território 

face às ações estratégicas de desenvolvimento urbano e socioeconômico estabelecidas para o 

período de vigência do Plano Diretor, configurando-se como referência a ser observada pelo Poder 

Público e para o controle social. 

 §1º O macrozoneamento tem por finalidades: 

 I - constituir a base espacial dos demais instrumentos do plano diretor e dos objetivos 

a se alcançar; 

 II - conjugar as demandas sociais e econômicas de espaço com as necessidades de 

conservação do ambiente, de valorização da paisagem urbana e de melhoria dos padrões urbanos; 

 III - racionalizar o uso e ocupação do território, em especial dos espaços dotados de 

melhores condições de infraestrutura ou com previsão para alocação de infraestrutura e serviços no 

horizonte temporal do Plano, promovendo economias de aglomeração; 

 IV - fornecer bases para o dimensionamento e expansão das redes de infraestrutura, e 

para a implantação de equipamentos e serviços públicos; 

 V - estabelecer os objetivos e diretrizes para o uso e ocupação do solo; 

 VI - prever a aplicação dos instrumentos jurídico-urbanísticos estabelecidos nos 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, regulamentados pelo Estatuto da Cidade e pela Medida 

Provisória nº 2.220/2001. 

 §2º O território do Município fica dividido em duas macrozonas, delimitadas no Mapa 01 

do Anexo 03 desta Lei: 

 I - Macrozona de Ocupação Urbana; 

 II - Macrozona de Conservação Ambiental. 

Seção I 

 Da Macrozona de Ocupação Urbana

 Art. 131. A Macrozona de Ocupação Urbana compreende os espaços urbanizados do 

Município em seus diversos estágios de estruturação, qualificação e consolidação, destinando-se à 

moradia, ao exercício de atividades econômicas e sociais predominantemente urbanas, comportando 

níveis diferenciados de densidade populacional e de ocupação do solo. 

 Parágrafo único. A Macrozona de Ocupação Urbana, de acordo com o estágio de 

adensamento, a disponibilidade de espaço, a oferta de infraestrutura e serviços, e a capacidade de 

suporte do meio ambiente, subdivide-se nas seguintes macroáreas, delimitadas no Mapa 01A do 

Anexo 03 desta Lei: 

 I - Macroárea de Integração Metropolitana; 

 II - Macroárea Urbanização Consolidada; 

 III - Macroárea de Estruturação Urbana; 

 IV - Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos; 

 V - Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica. 

Subseção I 

 Da Macroárea de Integração Metropolitana

 Art. 132. A Macroárea de Integração Metropolitana (MIM)define-se como território 

estratégico para o desenvolvimento urbano da Cidade de Salvador por abranger os principais espaços 

de articulação da metrópole com o seu entorno regional, no qual se materializam importantes 

relações econômicas e institucionais que definem e fortalecem o papel de Salvador como sede da 

sua Região Metropolitana e capital do Estado da Bahia. 

 §1º Esta macroárea compreende as faixas contíguas ao sistema viário estrutural 

formado pela Av. Luís Viana (Paralela), pela Rodovia BR-324 e pela Rodovia BA-526 (Estrada CIA-

Aeroporto), que integram o Município de Salvador aos municípios da Região Metropolitana e à rede 

de cidades do País. 

 §2º Caracteriza-se como um extenso corredor de usos diversificados, no qual 

predominam atividades econômicas, usos institucionais e espaços em processo de transformação, 

situação na qual se incluem espaços subutilizados ou que se tornaram insustentáveis ao longo do 

tempo: estruturas obsoletas vinculadas a atividades de baixa dinâmica econômica, espaços vazios 

ou de ocupação rarefeita remanescentes no ambiente urbano, padrões de ocupação do solo de baixa 

densidade populacional e de área construída localizados nas áreas de maior valorização imobiliária. 

 Art. 133. Parágrafo único. A macroárea de integração metropolitana está subdividida 

seis (seis) setores de indução do desenvolvimento urbano e econômico, conforme Quadro 03 do 

Anexo 02 e Mapa 01B do Anexo 03 desta Lei: 
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 I - Setor 1 - BR-324 - Polo Logístico; 

 II - Setor 2 - BR-324 - Águas Claras; 

 III - Setor 3 - Retiro/ Acesso Norte; 

 IV - Setor 4 - Camaragibe; 

 V - Setor 5 - Av. Luís Viana; 

 VI - Setor 6 - Uso Sustentável (Ipitanga). 

 Art. 134. A Macroárea de Integração Metropolitana tem como objetivo geral 

potencializar a integração de Salvador aos municípios da RMS e a articulação das diferentes regiões 

intraurbanas da Cidade, induzindo transformações no território dessa macroárea, com efeitos 

catalizadores para o desenvolvimento da cidade, através da integração dos modais do sistema de 

transporte urbano e metropolitano, do estímulo à conformação de centralidades e processos de 

transformação econômica e de padrões de uso e ocupação do solo, e equilíbrio na relação entre 

emprego e moradia, por meio da instalação de atividades e empreendimentos diversificados de 

abrangência local (intrabairro), regional (interbairros) e metropolitana. 

 Art. 135. O ordenamento territorial da Macroárea de Integração Metropolitana tem 

como estratégias: 

 I - incentivo à concentração de usos e equipamentos de abrangência local, regional e 

metropolitana; 

 II - promoção do maior aproveitamento da terra urbana, por meio do adensamento 

demográfico e construtivo e da implantação de novas atividades econômicas de abrangência 

metropolitana, atendendo a critérios de sustentabilidade; 

 III - estímulo à provisão habitacional para a população de baixa e média renda, 

sobretudo nas proximidades das estações de metrô; 

 IV - qualificação da oferta de diferentes sistemas de transporte coletivo, articulando-

os aos modos não motorizados de transporte e promovendo melhorias na qualidade urbana e 

ambiental; 

 V - ampliação do sistema metroviário ao longo da BR-324 até Águas Claras/Valéria 

(extensão da Linha 1) e implantação do sistema metroviário ao longo da Avenida Luís Viana até o 

Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães (Linha 2); 

 VI - implantação de terminal rodoviário interestadual na região de Águas Claras/

Valéria, articulado à estação do metrô; 

 VII - implantação de Polo Logístico na BR-324, por meio de investimentos públicos e de 

incentivos fiscais e urbanísticos, para atração de investimentos privados, compreendendo estruturas 

atacadistas e de articulação logística e abrigando pequenas indústrias não poluentes e empresas de 

serviços voltadas para o apoio da atividade industrial na RMS; 

 VIII. implantação de ramal da linha ferroviária estadual destinado ao transporte de 

cargas, articulado ao Polo Logístico nas proximidades da BR-324, criando um Terminal Intermodal 

Rodoferroviário; 

 IX - indução e estruturação de nova centralidade metropolitana na confluência da 

Av. 29 de Março com as rodovias BR-324 e BA-528, nas proximidades do Terminal Intermodal de 

Transportes de Passageiros em Águas Claras/Valéria, que integrará a estação terminal da Linha 1 

do Metrô com o corredor de transporte de passageiros de média capacidade da Av. 29 de Março/ Av. 

Orlando Gomes, gerando nova dinâmica urbana na região e oportunidades de emprego; 

 X - indução e estruturação de nova centralidade metropolitana na interseção da Av. 29 

de Março com a Av. Luís Viana, no entorno do Terminal Intermodal de Transportes de Passageiros, 

que integrará a Linha 2 do Metrô com o corredor de transporte de passageiros de média capacidade 

da Av. 29 de Março/Av. Orlando Gomes, destinando-se à instalação de empreendimentos públicos 

e privados voltados para a pesquisa tecnológica, atividades comerciais e de serviços, usos 

institucionais dos setores de educação e de saúde, complexos de entretenimento, de hospedagem e 

de convenções e também serviços de apoio ao uso residencial; 

 XI - adequação e integração dos espaços urbanos das centralidades, visando à 

melhoria do desempenho de suas funções, a racionalização e a utilização plena da infraestrutura 

instalada, a criação de oportunidades para localização de atividades econômicas, residenciais e 

institucionais com garantia da qualidade da mobilidade e da acessibilidade, do conforto ambiental e 

da segurança pública; 

 XII - expansão do Centro Camaragibe até o Acesso Norte, integrando-o ao Centro 

Retiro, de modo a otimizar a infraestrutura existente, fortalecer a base econômica local, permitir a 

renovação dos padrões de uso e de ocupação do solo e a ampliação das densidades populacionais, 

por meio da oferta habitacional com manutenção das áreas verdes existentes; 

 XIII - estímulo à circulação de pedestres nas zonas-centralidades da macroárea, por 

meio do dimensionamento adequado dos espaços públicos destinados ao deslocamento a pé, da 

oferta e disposição de equipamentos e mobiliário urbano e do incentivo à implantação de edifícios 

de uso misto, residencial e comercial, com fachadas ativas para o espaço público, favorecendo a 

segurança do transeunte; 

 XIV - incentivo ao transporte não motorizado articulado com o sistema de transporte 

de passageiros de alta e média capacidades, mediante intervenções urbanísticas na mobilidade e 

acessibilidade, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas, bicicletários, eliminação de barreiras e 

obstáculos e adequação do pavimento das vias; 

 XV - atração de instituições de ensino superior e formação técnico-profissional 

mediante o fortalecimento das vantagens locacionais associadas à mobilidade nas áreas de entorno 

das estações e terminais de integração do sistema de transporte de passageiros de alta capacidade 

na BR-324 e na Av. Luís Viana (Paralela); 

 XVI - promoção da regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos 

assentamentos precários e irregulares existentes, ocupados por população de baixa renda, com a 

provisão adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e estímulo à implantação 

de atividades não residenciais capazes de gerar emprego e renda. 

 Art. 136. Na Macroárea de Integração Metropolitana aplicam-se prioritariamente os 

seguintes instrumentos de política urbana, dentre os previstos nesta Lei e facultados pelo Estatuto 

da Cidade: 

 I - parcelamento, edificação e utilização compulsória; 

 II - regularização fundiária, compreendendo: usucapião especial de imóvel urbano e 

demarcação urbanística e legitimação de posse, concessão de direito real de uso e concessão de uso 

especial para fins de moradia; 

 III - zonas especiais de interesse social (ZEIS); 

 IV - outorga onerosa do direito de construir; 

 V - outorga onerosa de alteração de uso; 

 VI - transferência do direito de construir (TRANSCON); 

 VII - direito de preferência para a aquisição de terrenos, para implantação de 

empreendimentos de habitação de interesse social, equipamentos urbanos, em especial os 

relacionados às atividades do Polo Logístico e equipamentos sociais de educação, cultura e espaços 

para prática de esporte e lazer; 

 VIII - concessão urbanística; 

 IX - desapropriação urbanística e por zona; 

 X - estudo de impacto de vizinhança (EIV-RIV); 

 XI - incentivos fiscais e financeiros. 

Subseção II 

 Da Macroárea de Urbanização Consolidada

  Art. 137. A Macroárea de Urbanização Consolidada se define 

estrategicamente como território material e simbólico das relações sociais, econômicas e políticas 

que construíram, interna e externamente, a imagem e a identidade de Salvador como metrópole, 

compreendendo os bairros mais tradicionais que evoluíram radialmente a partir do Centro Antigo até 

ocupar a ponta da península na qual está implantada a Cidade, entre a Baía de Todos os Santos e o 

Oceano Atlântico. 

 §1º Nesta Macroárea predominam bairros com condições satisfatórias de 

infraestrutura, dotados de equipamentos e serviços urbanos, nos quais se concentram atividades 

diversificadas, com significativa oferta de postos de trabalho. 

 §2º Os padrões de uso e ocupação do solo são bastante heterogêneos, coexistindo 

estruturas remanescentes de ocupação antiga, espaços regularmente planejados e urbanizados, 

cujas edificações atendem às normas impostas pela municipalidade, e ocupações espontâneas de 

população de baixa renda, em geral precárias e consolidadas com alta densidade populacional e de 

área construída. 

 Art. 138. A Macroárea de Urbanização Consolidada tem como objetivo geral assegurar 

a sua vitalidade por meio de políticas de valorização da sua diversidade social e cultural, dos 

espaços urbanizados, do patrimônio edificado, da paisagem e das manifestações culturais, 

mantendo-a atrativa para a moradia e para as atividades econômicas, em especial o turismo, 

otimizando os investimentos públicos e privados já realizados em habitação, infraestrutura, serviços 

e equipamentos urbanos. 

 Art. 139. O ordenamento territorial da Macroárea de Urbanização Consolidada tem 

como estratégias: 

 I - valorização dos espaços urbanizados por meio de ações capazes de possibilitar a 

renovação urbanística e evitar a desvalorização imobiliária, a degradação física e social dos bairros 

comerciais e residenciais e a subutilização dos investimentos públicos e privados já realizados em 

habitação, infraestrutura e equipamentos urbanos; 

 II - estímulo ao adensamento populacional nos locais onde for possível dar melhor 

aproveitamento à infraestrutura existente, de forma conciliada com a manutenção da qualidade 

ambiental urbana e com a capacidade da rede viária e de transporte; 

 III - dinamização das centralidades já estruturadas ou potenciais, fortalecendo o seu 

papel enquanto espaços de concentração das atividades urbanas, de oportunidades de negócios, de 

trabalho e de geração de renda, e de atendimento às demandas sociais por serviços diversificados; 

 IV - incentivo à diversidade de usos em todos os bairros da macroárea, garantida a 

convivência equilibrada entre usos residenciais e não-residenciais, com prioridade para usos mistos 

no pavimento térreo das edificações, especialmente nas centralidades e nos eixos de revitalização e 

transformação urbana, estimulando a fruição pública; 

 V - integração dos assentamentos precários (ZEIS) à cidade, em especial no tocante 

à mobilidade, prevenção de riscos e acesso aos diversos serviços e bens urbanos, por meio de 

ações de regularização urbanística e fundiária que contemplem as demandas básicas da população 

residente; 

 VI - ampliação e requalificação dos equipamentos públicos existentes, por meio de 

intervenções urbanísticas que promovam a sua articulação espacial aos padrões adequados de 

mobilidade e acessibilidade, amplificando a integração com os espaços abertos públicos; 

 VII - ampliação da mobilidade em toda a macroárea por meio da implantação e 

operação de sistemas de transporte de passageiros de alta e média capacidade, apoiados na rede 

viária estrutural, e de sistemas de conexão dos diferentes modais, motorizados ou não, de modo a 

possibilitar, inclusive, a articulação das cumeadas dos altiplanos densamente ocupados aos vales 

onde estão localizados os corredores de transporte; 

 VIII - implantação de sistema de transporte coletivo de passageiros de média 

capacidade no corredor Av. Antônio Carlos Magalhães/Av. Juracy Magalhães/Av. Vasco da Gama, com 

integração intermodal com o Metrô no Terminal da Lapa; 

 IX. implantação de sistema de transporte coletivo de passageiros de média capacidade 

para integração da Calçada com a Península de Itapagipe, com o Comércio; 

 X - fortalecimento do Centro Antigo como território estratégico para o desenvolvimento 

de Salvador, por meio da recuperação e valorização da sua qualidade ambiental e urbanística, da 

preservação do patrimônio histórico, cultural e humano, da manutenção e ampliação dos usos 

institucionais públicos e privados, do incentivo ao uso habitacional e da implantação de ações 

estratégicas na área da cultura, da economia criativa e do turismo; 

 XI - requalificação dos espaços degradados, ou em processo de degradação, mediante 

transformações urbanísticas estruturais, de forma conciliada com a legislação ambiental e de 

proteção do patrimônio histórico e cultural, e por meio de projetos estruturadores, como o Centro 

Administrativo Municipal na Cidade Alta, com a realização de retrofit em imóveis ociosos ou 

subutilizados; 

 XII - promoção de incentivos para a restauração das edificações de valor histórico e 

arquitetônico, requalificando-as para usos diversificados, inclusive residenciais, compatíveis com a 

natureza de bens preservados; 

 XIII - atração de empreendimentos ligados à cultura, à economia criativa e ao turismo, 
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por meio de incentivos fiscais, visando à recuperação e requalificação de antigos solares, trapiches, 

fortes, mercados e cineteatros reconhecidos pela população como inerentes à sua experiência de 

cidade; 

 XIV - revitalização dos bairros tradicionais do Centro Antigo, promovendo o 

readensamento populacional com diversidade social para melhor aproveitamento da infraestrutura 

instalada e equilíbrio da relação entre oferta de empregos e moradia; 

 XV - incorporação do território negro da Liberdade à dinâmica da economia de 

Salvador, enquanto polo de produção cultural e da economia criativa, associada à matriz africana, 

especialmente no que diz respeito à moda, ao design, à música e à dança; 

 XVI - incentivo à renovação urbanística de bairros tradicionais da macroárea, como 

Graça, Vitória, Barra, Brotas, Federação, Rio Vermelho, Ribeira, Bonfim e Liberdade, estabelecendo o 

diálogo entre novas e antigas estruturas, com a preservação das identidades e especificidades locais 

e a manutenção ou promoção da qualidade urbana; 

 XVII - fortalecimento da dinâmica urbana da Barra e dos bairros da Orla Atlântica de 

Salvador, território estratégico para o desenvolvimento da Cidade, mediante o incentivo à implantação 

de atividades econômicas diversificadas, requalificação dos espaços públicos, recuperação ou 

substituição de imóveis degradados, adequação da mobilidade urbana, promoção da acessibilidade 

universal e proteção ao uso residencial e dos usos conexos de apoio à moradia; 

 XVIII - manutenção da qualidade urbana dos bairros mais novos desta macroárea, 

como Pituba e Itaigara, assegurando densidades compatíveis com a capacidade de suporte da 

infraestrutura instalada, notadamente quanto ao sistema viário de acesso local, em face ao 

crescimento da taxa de motorização e o consequente aumento da produção de viagens motorizadas; 

 XIX - restruturação das áreas de entorno das estações do Metrô nos bairros de Brotas 

e Nazaré, mediante intervenções urbanísticas na microacessibilidade e incentivo à renovação dos 

usos existentes, favorecendo usos residenciais de alta densidade populacional e a localização de 

equipamentos voltados a grandes demandas de público, apoiados no sistema de transporte de alta 

capacidade; 

 XX - execução de política de requalificação de toda a faixa costeira da Cidade Baixa, 

contemplando a abertura visual e urbanística para a Baía de Todos os Santos, por meio da ampliação 

de acessos ao mar com novos mirantes e espaços de convivência, terminais turísticos, marinas e 

centros náuticos; 

 XXI - reinserção das áreas obsoletas do Porto de Salvador à vida urbana da Cidade, 

mediante a reconversão desses espaços, visando à modernização do terminal turístico de 

passageiros do Porto de Salvador, o desenvolvimento de atividades culturais, náuticas e de lazer, e a 

abertura dos visuais para o mar da Baía de Todos os Santos;

 XXII - conservação das Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, promovendo o acesso 

e o uso sustentável dos espaços públicos abertos integrantes do SAVAM, bem como a integridade 

dos territórios associados à matriz cultural africana, como os Terreiros de Candomblé, nas encostas 

da Av. Vasco da Gama e suas comunidades integradas aos bairros negros do Engenho Velho da 

Federação e Engenho Velho de Brotas;

 XXIII - promover a reestruturação da área do entorno do Dique de Tororó e da Arena 

Fonte Nova, incorporando Engenho Velho de Brotas, Boa Vista de Brotas, Galés, Fazenda Garcia, 

Barris, Tororó, Nazaré e Saúde, fazendo uso de instrumentos da política urbana previstos nesta Lei. 

 Art. 140. Na Macroárea de Urbanização Consolidada aplicam-se prioritariamente os 

seguintes instrumentos de política urbana, dentre os previstos nesta Lei e facultados pelo Estatuto 

da Cidade: 

 I - operação urbana consorciada; 

 II - regularização fundiária compreendendo: usucapião especial de imóvel urbano e 

demarcação urbanística e legitimação de posse, concessão de direito real de uso e concessão de uso 

especial para fins de moradia; 

 III - zonas especiais de interesse social (ZEIS); 

 IV - outorga onerosa do direito de construir; 

 V. outorga onerosa de alteração de uso em zonas predominantemente residenciais; 

 VI - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

 VII - transferência do direito de construir (TRANSCON); 

 VIII - direito de preferência, para a aquisição de terrenos para implantação de 

equipamentos urbanos, em especial, os relacionados à atividade de transporte, equipamentos 

sociais de educação, cultura, saúde, esportes e lazer; 

 IX - concessão urbanística; 

 X - desapropriação; 

 XI - estudo de impacto de vizinhança (EIV-RIV). 

Subseção III

Da Macroárea de Estruturação Urbana

 Art. 141. A Macroárea de Estruturação Urbana corresponde ao centro geográfico de 

Salvador, o chamado Miolo, a grande área estratégica para a estruturação urbana do território do 

Município na sua porção norte e, também, para a integração da cidade aos Municípios de Simões Filho 

e Lauro de Freitas, que podem ter uma melhor conexão entre si através dessa região. 

 Parágrafo único. Esta macroárea, que compreende as regiões do Cabula, Tancredo 

Neves, Pau da Lima e Cajazeiras, é habitada predominantemente por população de baixa e média 

renda e tem a ocupação do seu território caracterizada por assentamentos precários em diferentes 

estágios de consolidação, grandes conjuntos habitacionais, atividades comerciais, industriais e 

serviços diversificados de atendimento local, e por parcela ainda significativa de terrenos vazios, 

constituindo uma urbanização fragmentada e incompleta, com baixa conectividade da rede viária 

e apresentando condições insatisfatórias de acessibilidade, de infraestrutura, de equipamentos e 

serviços urbanos. 

 Art. 142. A Macroárea de Estruturação Urbana tem como objetivo geral promover 

a estruturação do território a partir da implantação das vias transversais integrantes da rede 

estrutural de transporte de média e alta capacidade, promovendo a conexão dos bairros, qualificando 

os espaços para oportunidades de negócios e criação de postos de trabalho, conformando e 

fortalecendo centralidades com diversidade de usos, promovendo a expansão urbana estruturada 

nos espaços não urbanizados ou subutilizados e a melhoria dos padrões de ocupação existentes, 

especialmente dos assentamentos precários. 

 Art. 143. O ordenamento territorial da Macroárea de Estruturação Urbana tem como 

estratégias: 

 I - estruturação da expansão urbana nos espaços não urbanizados, de forma compatível 

com a infraestrutura implantada e planejada, tendo como referência a qualidade urbanística e 

ambiental, a densidade populacional com diversidade social e a qualidade do ambiente construído e 

seus espaços abertos; 

 II - complementação das redes estruturais viária e de transporte coletivo de média 

capacidade nos eixos transversais Av. 29 de Março/ Av. Orlando Gomes e Via Pituaçu/ Av. Pinto de 

Aguiar, que fazem a ligação da Orla Atlântica com a Orla da Baía de Todos os Santos; 

 III - implantação de novas vias, segmentos viários e ampliações de vias existentes, 

conectadas às Redes Viárias Estrutural (RVE) e Complementar (RVC), de modo a propiciar condições 

adequadas de segurança, acessibilidade e fluidez para o deslocamento de veículos dos modais 

motorizados, não motorizados e pedestres;

 IV - implantação de rede de ciclovias articulada à rede de transporte de alta e média 

capacidade e, dentro dos bairros, articulada às centralidades; 

 V - manutenção da população moradora e promoção da urbanização e regularização 

fundiária de assentamentos precários e irregulares, ocupados por população de baixa renda, com 

oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas; 

 VI - incentivo à participação do setor privado na produção de habitações de interesse 

social, por meio de projetos de urbanização integrada, com adequada provisão de equipamentos 

sociais, de espaços públicos e de áreas destinadas às atividades econômicas necessárias para 

atendimento da população moradora, viabilizando suas conexões e pertencimento à estrutura 

urbana existente; 

 VII - estímulo à provisão de habitação de interesse social para a população de baixa e 

média renda, em áreas que aproximem a moradia do emprego; 

 VIII - potencialização das centralidades dos bairros de Pau da Lima, Cajazeiras e 

Cabula, por meio do fortalecimento da base econômica local, adequação da densidade demográfica 

e da oferta habitacional, renovação dos padrões de uso e ocupação e otimização da oferta de 

infraestrutura; 

 IX - preservação das encostas total ou parcialmente consideradas como Áreas de 

Preservação Permanente (APP), nos termos do Código Florestal, das planícies de inundação e 

áreas de mananciais hídricos, de modo a contribuir para a permeabilidade do solo e a qualidade da 

paisagem urbana; 

 X - eliminação das situações de riscos, perigos e ameaças que expõem diversos grupos 

sociais, especialmente os de baixa renda, à vulnerabilidade urbana; 

 XI - manutenção, com controle ambiental, das áreas de mineração ativa e recuperação 

ambiental das áreas de mineração paralisadas e desativadas; 

 XII - estímulo à oferta de novos equipamentos de saúde e educação, de escala urbana 

e metropolitana, com prioridade para a implantação do Hospital Municipal; 

 XIII - solução das situações configuradas em áreas com riscos geológico-geotécnicos e 

de inundações e prevenção do surgimento de novas situações de risco; 

 XIV - implantação do Parque Urbano da Mata Escura de forma integrada à estrutura 

urbana, respeitando as características ambientais e culturais do território e as práticas sociais pré-

existentes; 

 XV - requalificação do Jardim Botânico Municipal - Mata dos Oitis como Parque Urbano, 

conciliando a preservação ambiental com o usufruto e o lazer da população; 

 XVI - implantação dos Parques de Bairro da Pedra de Xangô e de Fazenda Grande, 

respeitando suas características ambientais e culturais; 

 XVII - incentivo à implementação de atividades não residenciais nos bairros, capazes 

de gerar emprego e renda para a mão de obra local; 

 XVIII - estruturação dos bairros populares, majoritariamente ocupados pela população 

negra, mediante intervenções estruturais, complementação das infraestruturas e implantação de 

equipamentos urbanos. 

 Art. 144. Na Macroárea de Estruturação Urbana aplicam-se prioritariamente os 

seguintes instrumentos de política urbana, dentre os previstos nesta Lei e facultados pelo Estatuto 

da Cidade: 

 I - parcelamento, edificação e utilização compulsória; 

 II - consórcio imobiliário; 

 III - regularização fundiária, compreendendo: usucapião especial de imóvel urbano e 

demarcação urbanística e legitimação de posse, concessão de direito real de uso e concessão de uso 

especial para fins de moradia; 

 IV - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 V - Transferência do Direito de Construir - (TRANSCON); 

 VI - outorga onerosa do direito de construir; 

 VII - outorga onerosa de alteração de uso; 

 VIII - direito de preferência, para a aquisição de terrenos para implantação de 

empreendimentos de habitação de interesse social, equipamentos urbanos e sociais de educação, 

cultura e espaços para prática de esporte e lazer; 

 IX - desapropriação urbanística e por zona; 

 X - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV-RIVI); 

 XI - Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA); 

 XII - incentivos fiscais e financeiros. 

Subseção IV 

 Da Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos

 Art. 145. A Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos se define 

como estratégica para o desenvolvimento urbano de Salvador por sua posição geográfica em relação 

à Baía de Todos os Santos e à Baía de Aratu, que apresentam condições propícias para atividades 

náuticas e portuárias e outras relacionadas à economia do mar, mas, também, pela necessidade do 

resgate urbanístico, econômico e social dos bairros que formam conjuntamente um extenso bolsão 

de pobreza, no qual são deficitárias as redes de infraestrutura e a provisão de equipamentos e 
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serviços públicos, configurando um quadro de grande vulnerabilidade urbanística e social. 

 §1º Esta Macroárea compreende o chamado Subúrbio Ferroviário, desde o Lobato até 

São Tomé de Paripe, e bairros ao sul, localizados na parte alta da Falha Geológica, na região de São 

Caetano e Pirajá, configurando-se como área predominantemente residencial de padrão horizontal, 

ainda apresentando vazios intersticiais e abrigando população de baixa e média renda. 

 §2º As altas densidades populacionais e de ocupação do solo, caracterizada 

majoritariamente por assentamentos precários, associadas à geomorfologia e geotecnia do sítio, 

com incidência de solos frágeis inadequados para a ocupação humana, definem situações de risco 

real e potencial em grande parte deste território. 

 Art. 146. A Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos tem 

como objetivo geral reestruturar os espaços ocupados e ainda vazios, com foco em reduzir os 

quadros de segregação socioespacial, concentração de pobreza, precariedade habitacional, altos 

índices de violência, baixa oportunidade de emprego, alto grau de degradação ambiental das áreas de 

preservação e das praias e deficiência de infraestrutura, equipamentos sociais e serviços urbanos. 

 Art. 147. O ordenamento territorial da Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía 

de Todos os Santos tem como estratégias: 

 I - reestruturação urbana dos bairros da macroárea para fins de regularização 

urbanística e fundiária, produção de habitação de interesse social e de mercado popular e instalação 

de novas atividades econômicas, culturais e de lazer; 

 II - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

(ZEIS), dotando-os de infraestrutura de saneamento básico, de acessibilidade aos modos de 

transporte, de equipamentos sociais e de serviços urbanos, estimulando a produção de Habitação de 

Interesse Social (HIS) e de atividades comerciais e de prestação de serviços, sempre que possível, em 

parceria com o setor privado; 

 III - complementação das redes de equipamentos de uso público e de serviços 

urbanos e ampliação e qualificação dos espaços públicos, de modo a atender aos níveis de demanda 

existentes e previstos; 

 IV - fortalecimento das centralidades de Periperi e Paripe e da centralidade linear da 

Av. Afrânio Peixoto, que conecta vários bairros desta macroárea; 

 V - consolidação da faixa de orla como espaço para a recreação, esporte e lazer dos 

moradores da cidade e de turistas, dotando-a de equipamentos de apoio ao uso da praia e à prática 

de esportes, bem como mobiliário urbano adequado aos espaços e condições ambientais, pontos de 

apoio para informações e serviços aos frequentadores e visitantes; 

 VI - regeneração de espaços e edificações com abertura para a frente marítima da Baía 

de Todos os Santos, contribuindo para a qualificação dos bairros, estimulando a diversidade de usos 

e a geração de oportunidades de negócios, postos de trabalho e de renda; 

 VII - consolidação do sistema viário estrutural de suporte ao transporte de média 

capacidade, mediante a execução de melhoramentos nas estruturas existentes; 

 VIII - adequação do sistema ferroviário do Subúrbio para o transporte urbano, mediante 

a substituição das estruturas viárias segregadas e dos comboios pesados por veículos leves sobre 

trilhos; 

 IX - implantação e modernização dos terminais hidroviários ao longo da borda 

marítima e de seu entorno, interligando-os às estações do transporte de média capacidade, visando 

à integração com as ilhas e com a Baía de Todos os Santos; 

 X - duplicação da rodovia BA-528, interligando-a à Avenida 29 de Março na intersecção 

com a rodovia BR-324 e com acesso ao terminal rodoviário de passageiros previsto para Águas 

Claras, integrado ao Metrô; 

 XI - implantação de corredor viário estrutural, a ser integrado pelas vias Coutos, 

Vale do Paraguari, Mané Dendê, Dique de Campinas e Lobato, criando nova conexão dos bairros do 

Subúrbio com o sistema viário estrutural da cidade; 

 XII - incentivo ao transporte não motorizado, mediante intervenções urbanísticas para 

melhoramento da acessibilidade, com a implantação de passeios, ciclovias, bicicletários, eliminação 

de barreiras e obstáculos, adequação do pavimento, proibição de atividades informais no espaço 

público destinado ao pedestre e regulamentação dos espaços para estacionamentos e para carga e 

descarga; 

 XIII - retomada da estratégia do Centro Náutico da Bahia (CENAB) para o 

desenvolvimento de um parque produtor de embarcações e equipamentos náuticos, no Subúrbio 

Ferroviário; 

 XIV - conservação das áreas integrantes do SAVAM, especialmente as Áreas de 

Proteção de Recursos Naturais (APRN) da Bacia do Cobre, do Vale do Paraguari e de Aratu, e das 

Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) de Plataforma, Nossa Senhora da Escada, Pirajá e 

São Thomé de Paripe, com a preservação da qualidade ambiental e dos atributos culturais; 

 XV - monitoração e fiscalização dos processos de ocupação irregular de áreas 

inadequadas para a ocupação humana, principalmente áreas de risco, aquelas ambientalmente 

frágeis e também as destinadas ao uso e gozo público; 

 XVI - ordenamento das atividades informais, criando ou requalificando espaços e 

equipamentos públicos para acolhimento, mediante capacitação dos ambulantes, formalização e 

disciplinamento do exercício das atividades; 

 XVII - implantação do Memorial da Cultura Negra integrado ao Parque Metropolitano 

de Pirajá/ São Bartolomeu, preservando e valorizando a herança cultural africana e as práticas 

religiosas do Candomblé; 

 XVIII - estímulo a projetos, programas e ações que visem potencializar as 

transformações urbanísticas e ambientais desejadas na macroárea. 

 Art. 148. Na Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos 

aplicam-se prioritariamente os seguintes instrumentos de política urbana, dentre os previstos nesta 

Lei e facultados pelo Estatuto da Cidade: 

 I - regularização fundiária compreendendo: usucapião especial de imóvel urbano e 

demarcação urbanística e legitimação de posse, concessão de direito real de uso e concessão de uso 

especial para fins de moradia; 

 II - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 III - outorga onerosa do direito de construir; 

 IV - Transferência do Direito de Construir (TRANSCON); 

 V - direito de preferência, para a aquisição de terrenos para implantação de 

equipamentos sociais de cultura, saúde, esportes e lazer; 

 VI - desapropriação urbanística e por zona; 

 VII - concessão urbanística; 

 VIII - Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV-RIV). 

Subseção V 

Da Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica

 Art. 149. A Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica define-se como território 

estratégico para o desenvolvimento urbano de Salvador por se constituir, material e simbolicamente, 

num patrimônio ambiental e cultural da Cidade, e pelas possibilidades de renovação urbana que 

oferece, haja vista as condições de infraestrutura existentes e os níveis baixos de densidade. 

 Parágrafo único. Esta Macroárea compreende a faixa litorânea que se estende desde 

o bairro do Costa Azul, na embocadura do rio Camaragibe, até o limite de Salvador com o Município 

de Lauro de Freitas, configurando uma extensa zona residencial que também desempenha funções 

de lazer para toda a cidade, oferecendo serviços relacionados ao mar e à faixa de praia e usos 

vinculados ao turismo, à cultura, ao entretenimento, ao esporte e à gastronomia. 

 Art. 150. A Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica tem como objetivo geral 

estimular a renovação dos espaços, edificações e equipamentos, a fim de reverter o quadro de 

subutilização e deterioração das áreas urbanizadas, incentivando a dinâmica urbana através da 

melhoria da qualidade dos espaços públicos e privados, da paisagem urbana e do ambiente natural e 

construído, prevendo usos residenciais e atividades econômicas voltadas para a oferta de comércio e 

serviços de apoio ao uso residencial, ao turismo, hotelaria, lazer e cultura, de modo a atrair pessoas, 

gerar oportunidades e uma ocupação mais qualificada do território. 

 Art. 151. O ordenamento territorial da macroárea de Requalificação da Borda Atlântica 

tem como estratégias: 

 I - dinamização da Borda Atlântica de Salvador, por meio de promoção de sua 

reconfiguração econômica e urbanística para abrigar usos diversificados, de manutenção da 

qualidade ambiental na reconfiguração da paisagem urbana e de elevação dos padrões de densidade 

populacional, e construída de modo a racionalizar o aproveitamento dos espaços subutilizados e 

degradados de maneira ambientalmente sustentável e compatível com a oferta de infraestrutura e 

de serviços públicos; 

 II - consolidação da faixa da Orla Atlântica como espaço qualificado e integrado para o 

lazer, recreação e prática de esportes, por meio da integração dos espaços abertos e equipamentos 

públicos existentes ao longo da orla e da provisão de equipamentos de apoio ao uso da praia, 

mobiliário urbano adequado às atividades e condições ambientais e de pontos de apoio para 

informações à população e visitantes, inclusive sobre a qualidade ambiental das praias e do mar; 

 III - fortalecimento das centralidades existentes, especialmente Itapuã e São Cristóvão, 

as de maior alcance na macroárea, e indução à conformação de centralidades lineares nas margens 

dos corredores do transporte de passageiros de média capacidade, na Av. Octávio Mangabeira, 

Avenida Pinto de Aguiar, Avenida Orlando Gomes e também na Av. Jorge Amado, Av. Dorival Caymmi 

e ao longo do sistema de vias coletoras de Itapuã a Stela Maris; 

 IV - implantação de melhoramentos viários, visando à complementação do sistema 

estrutural de suporte ao transporte coletivo de passageiros de média capacidade, nos corredores da 

Av. Octávio Mangabeira, Avenida Pinto de Aguiar e Avenida Orlando Gomes, integrado à Linha 2 do 

Metrô, na Av. Luís Viana (Paralela), ampliando a mobilidade urbana e estimulando a transferência do 

transporte individual para o transporte coletivo; 

 V - elevação da qualidade urbana dos bairros populares, por meio de intervenções 

estruturadoras que atendam às necessidades da população residente quanto às infraestruturas de 

mobilidade e de saneamento básico, à provisão e adequação dos espaços públicos, equipamentos 

sociais e urbanos, à oferta de atividades comerciais e de prestação de serviços, com oportunidades 

de ocupação e renda; 

 VI - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

(ZEIS), dotando-os de infraestrutura, equipamentos sociais e serviços urbanos e estimulando a 

produção de Habitação de Interesse Social (HIS); 

 VII - conservação das áreas integrantes do SAVAM: as Áreas de Proteção dos Recursos 

Naturais (APRN) das Dunas de Armação, de Pituaçu, Manguezal do Rio Passa Vaca, Bacia do Jaguaribe 

e Dunas da Bolandeira e as Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) do Jardim de Allah, da 

Boca do Rio e Pituaçu, de Piatã e do Farol de Itapuã, com a preservação da qualidade ambiental e dos 

atributos paisagísticos; 

 VIII - criação e fomento de um circuito de parques públicos, fundado em equipamentos 

existentes, com porte e funções diversificados, mediante a articulação dos parques urbanos de 

Pituaçu, do Abaeté e do Parque Ecológico do Vale Encantado com a rede de parques de bairro da 

macroárea, integrada pelo Parque da Lagoa dos Pássaros, Parque dos Ventos, Parque da Boca do Rio, 

Parque de Piatã e o Parque de Itapuã; 

 IX - estímulo à reconfiguração dos usos e padrões urbanísticos, por meio do 

remembramento dos lotes, para instalação de novas atividades econômicas, culturais e de lazer, e 

também usos voltados para o turismo em suas diversas modalidades; 

 X - estímulo à implantação de edificações com espaços que mantenham aberturas 

visuais para o mar, de modo a reduzir as barreiras físicas que obstruem a conexão dos espaços e a 

visão da paisagem da orla marítima; 

 XI - fomento ao desenvolvimento de polo de alta tecnologia, a partir da ampliação do 

CIMATEC (FIEB/SENAI), em articulação com o Parque Tecnológico, e de outras iniciativas correlatas 

na cidade, incluindo as universidades; 

 XII - garantia do manejo adequado de resíduos sólidos, dos efluentes de esgotos e das 

águas pluviais, tendo por foco a balneabilidade das praias da Orla Atlântica. 

 Art. 152. Na Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica aplicam-se 

prioritariamente os seguintes instrumentos de política urbana, dentre os previstos nesta Lei e 

facultados pelo Estatuto da Cidade: 

 I - operação urbana consorciada; 

 II - concessão urbanística; 

 III - regularização fundiária, compreendendo: usucapião especial de imóvel urbano, 

demarcação urbanística e legitimação de posse, concessão de direito real de uso e concessão de uso 
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especial para fins de moradia; 

 IV - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 V - outorga onerosa do direito de construir; 

 VI - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

 VII - Transferência do Direito de Construir (TRANSCON); 

 VIII - direito de preferência, para a aquisição de terrenos para implantação de 

equipamentos sociais de cultura, saúde, esportes e lazer; 

 IX - desapropriação urbanística e por zona; 

 X - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV-RIV). 

Seção II

Da Macrozona de Conservação Ambiental

 Art. 153. A Macrozona de Conservação Ambiental é integrada por ecossistemas de 

interesse ambiental e por áreas destinadas à proteção, preservação, recuperação ambiental e ao 

desenvolvimento de usos e atividades sustentáveis. Compreende as ilhas na Baía de Todos os Santos, 

as áreas de proteção rigorosa das APA, os parques urbanos, as áreas indicadas para Unidades de 

Conservação ambiental e pequenos ecossistemas de espécies endêmicas remanescentes no 

território municipal. 

 Parágrafo único. Nesta Macrozona, os usos e a ocupação do solo estão subordinados 

à necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural e respeitar a fragilidade dos 

elementos que o constituem. 

 Art. 154. Integram a Macrozona de Conservação Ambiental: 

 I - as Áreas de Proteção Ambiental (APA), instituídas no território de Salvador pelo 

Governo do Estado da Bahia; 

 II - áreas, indicadas nesta Lei, passíveis de constituírem Unidades de Conservação (UC) 

de uso sustentável ou de proteção integral, de acordo com seus atributos, atendendo aos critérios de 

classificação e enquadramento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); 

 III - as áreas correspondentes aos parques urbanos, conforme definição do Sistema de 

Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM). 

 Parágrafo único. O enquadramento de novas áreas deverá realizar-se mediante 

estudos ambientais específicos, em conformidade com as diretrizes, normas e procedimentos 

estabelecidos pela legislação ambiental vigente. 

 Art. 155. A Macrozona de Conservação Ambiental tem como objetivo geral assegurar 

a preservação dos ecossistemas e das áreas de interesse ambiental, especialmente os mananciais, 

promovendo o desenvolvimento econômico e social sustentável do território e das comunidades. 

 Art. 156. O ordenamento territorial da Macrozona de Conservação Ambiental tem como 

objetivos específicos: 

 I - compatibilizar a legislação municipal com as diretrizes do zoneamento ambiental de 

cada APA, especialmente nos subespaços em que o zoneamento remete ao Município a definição de 

critérios e restrições de uso e ocupação do solo; 

 II - construir instrumentos capazes de viabilizar políticas ambientais a serem 

consideradas nas estratégias do desenvolvimento urbano, conciliando crescimento econômico, 

desenvolvimento social e conservação ambiental; 

 III - validar e aprimorar o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM 

como um instrumento importante para a reversão do quadro progressivo de degradação ambiental, 

que pode comprometer as possibilidades de negócios e qualidade de vida das gerações futuras; 

 IV - articular os objetivos e diretrizes da Política e do Plano Municipal de Meio Ambiente 

que identificam a importância da conservação das áreas, as quais, reconhecidamente, contribuem 

para a qualidade ambiental e para melhoria dos padrões urbanos de uso e ocupação do território; 

 V - apoiar a preservação das manifestações culturais locais de matriz africana, rural e 

indígena, e suas relações com o meio ambiente, enquanto instrumentos de preservação, consciência 

e educação ambiental; 

 VI - definir indicadores ambientais que orientem a conservação, a preservação e 

possível ocupação dessas áreas, objetivando sua consolidação de forma sustentável através da 

valorização social com espaços de lazer, de cultura, de qualidade ambiental, de preservação de 

espécies nativas, conservação de ecossistemas, de mananciais e das áreas remanescentes de 

dunas; 

 VII - incorporar as Ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos ao 

desenvolvimento urbano e metropolitano de Salvador, promovendo a melhoria da mobilidade da 

população moradora dessas localidades, em especial da locomoção das crianças às escolas, aos 

serviços de saúde, promoção de funções diversificadas de moradia, lazer e serviços, potencializando 

seu caráter ambiental e turístico; 

 VIII - incentivar o desenvolvimento de polos ecoturísticos nas ilhas de Maré, Frades 

e Bom Jesus dos Passos, associando a preservação ambiental ao desenvolvimento turístico 

sustentável, pelo aproveitamento de atividades de pesca e artesanato; 

 IX - promover ações de conservação dos poucos remanescentes de manguezais, 

a exemplo do Passa Vaca, fortemente pressionados pela ocupação urbana, como marcos de um 

passado quando eram abundantes nos estuários dos rios; 

 X - promover ações de preservação da cobertura vegetal ainda presente na Macrozona 

como elementos importantes para a qualidade ambiental da cidade, já que interferem diretamente 

sobre a permeabilidade dos solos, minimiza os processos erosivos sobre os cursos d’água e os 

mananciais de abastecimento; 

 XI - estabelecer instrumentos de controle do uso e ocupação do solo, de modo a 

controlar o adensamento populacional em áreas remanescentes de Mata Atlântica nas bacias 

hidrográficas, onde se refletem claramente as dinâmicas populacionais da cidade, mais expressivas 

nas proximidades da Represa de Ipitanga, com ameaças aos fragmentos ainda existentes; 

 XII - viabilizar ações articuladas e efetivas entre a Prefeitura e o Governo do Estado, 

responsável pelas APA, de modo a mitigar os problemas gerados por projetos geradores de impactos 

negativos sobre essas áreas de proteção; 

 XIII - garantir a conservação das Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, integrantes 

do SAVAM; 

 XIV - reestruturar e qualificar o transporte náutico, de modo a melhor articular os 

bairros do Subúrbio e Ilhas, passando a integrar a futura Rede Única de Transporte Coletivo da 

cidade; 

 XV - consolidar o Subsistema de Áreas de Valor Urbano Ambiental como espaços 

públicos ou privados, dotados de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista 

ambiental e/ou cultural, significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental, para a conservação 

da memória local, das manifestações culturais e também para a sociabilidade no ambiente urbano; 

 XVI - incentivar o turismo de base comunitária, especialmente nas Ilhas e na região do 

vetor Ipitanga, gerando emprego e renda e garantindo a preservação do patrimônio histórico, cultural 

e ambiental; 

 XVII - controlar o processo de ocupação irregular, por meio de planos e projetos 

desenvolvidos com ampla participação das comunidades envolvidas, privilegiando a melhoria 

das condições de moradia, a preservação das relações de vizinhança e a adoção de política de 

ordenamento consequente com os padrões de uso e ocupação do solo, adequados a cada caso, 

inclusive com a produção de HIS e HMP, conforme o caso; 

 XVIII - implementar as diretrizes contidas no Plano Urbanístico e Ambiental do Vetor 

Ipitanga, em especial aquelas relacionadas aos padrões de uso e ocupação do território, de maneira 

mais equilibrada frente aos valores sociais, culturais e ambientais da área. 

 Art. 157. São objetivos específicos para as áreas integrantes da Macrozona de 

Conservação Ambiental ainda não institucionalizadas por lei especifica como Unidades de 

Conservação: 

 I - conservar a cobertura vegetal dos cursos d’água, a morfologia e as características 

do solo, bem como proteger as espécies da fauna e flora representativas da biodiversidade do 

ambiente; 

 II - intensificar a fiscalização, de modo a evitar ocupações irregulares e o 

comprometimento dos recursos ambientais; 

 III - elaborar estudos técnicos e audiências públicas, nos termos requeridos pela 

legislação ambiental vigente, para enquadramento e institucionalização das áreas numa das 

categorias previstas no SNUC, de modo a atender às necessidades específicas de conservação de 

acordo com seus atributos ambientais e características de propriedade e utilização. 

 Parágrafo único. Os procedimentos para a criação de unidades de conservação 

atenderão ao disposto na Lei Municipal n° 8.915, de 25 de setembro de 2015 (Política Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), e na legislação federal, notadamente a Lei n° 9.985, 

de 18 de julho de 2000 (Lei do SNUC).

 Art. 158. São objetivos específicos da Macrozona Conservação Ambiental, nos casos de 

áreas já ocupadas, localizadas nas Unidades de Conservação: 

 I - manter a densidade populacional e de ocupação do solo em níveis compatíveis com 

a sustentabilidade do ambiente e restringir usos que possam comprometer a qualidade ambiental da 

área ou de espaços vizinhos de relevante valor ecológico; 

 II - elevar os padrões de qualidade dos assentamentos precários ou implantados 

indevidamente nas imediações de áreas de relevante valor ambiental; 

 III - promover a recuperação ambiental, com a promoção de usos que possam ser 

compatibilizados com a sustentabilidade ambiental da área; 

 IV - estabelecer densidades populacionais e de ocupação do solo compatíveis com o 

uso sustentável da área, nos casos de áreas de interesse ambiental passíveis de ocupação; 

 V - compatibilizar os planos de parcelamento do solo e os projetos de urbanização com 

a conservação das áreas de preservação permanente, em especial das faixas de proteção à rede 

hídrica; 

 VI - vedar usos que possam comprometer o meio ambiente pela descarga de efluentes 

líquidos ou gasosos ou disposição de resíduos sólidos sem tratamento adequado. 

 Art. 159. Na Macrozona de Conservação Ambiental aplicam-se prioritariamente os 

seguintes instrumentos de Política Urbana, entre aqueles previstos por esta Lei e facultados pelo 

Estatuto da Cidade: 

 I - zoneamento ambiental; 

 II - instituição de Unidades de Conservação; 

 III - Transferência do Direito de Construir (área de origem de TRANSCON); 

 IV - incentivos fiscais e financeiros para a conservação das unidades; 

 V - direito de preferência; 

 VI - desapropriação urbanística e por zona; 

 VII - pagamento por serviços ambientais. 

CAPÍTULO III 

DO ZONEAMENTO

Seção I 

Das Zonas de Uso

 Art. 160. A divisão do território do Município de Salvador em zonas de uso deve 

observar os objetivos, definidos nesta Lei para as Macrozonas e Macroáreas. 

 Art. 161. O Município de Salvador, compreendendo as macrozonas e as macroárea, 

atendendo às diferentes especificidades do território, fica dividido nas seguintes zonas de uso: 

 I - ZPR - Zona Predominantemente Residencial; 

 II - ZEIS - Zona Especial de Interesse Social; 

 III - ZCMe - Zona Centralidade Metropolitana; 

 IV - ZCMu - Zona Centralidade Municipal; 

 V - ZCLMe - Zona Centralidade Linear Metropolitana; 

 VI - ZCLMu - Zona Centralidade Linear Municipal; 

 VII - ZUSI - Zona de Uso Sustentável nas Ilhas; 

 VIII - ZIT - Zona de Interesse Turístico; 

 IX - ZDE - Zona de Desenvolvimento Econômico; 

 X - ZEM - Zona de Exploração Mineral; 

 XI - ZUE - Zona de Uso Especial; 

 XII - ZPAM - Zona de Proteção Ambiental. 

 Art. 162. Nas áreas onde houver parcelamentos aprovados pela Prefeitura com 

restrições convencionais através de Termo de Acordo e Compromisso (TAC), prevalecem sobre este 
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as disposições de dimensionamento de lote e de uso e ocupação do solo das zonas de uso em que 

se localizem, observadas as disposições desta Lei e da LOUOS, exceto os loteamentos Itaigara e 

Vela Branca, onde as regras estabelecidas nos respectivos Termos de Acordo e Compromisso (TAC) 

prevalecem sobre o zoneamento de uso previsto nesta Lei e na LOUOS.

Seção II 

 Dos Coeficientes de Aproveitamento

 Art. 163. Aplicam-se às zonas de uso integrantes do Zoneamento do Município de 

Salvador, os coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo constantes do Quadro 01 do 

Anexo 02 desta Lei. 

 Parágrafo único. Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificada, 

excluída a área não computável, e a área do lote, podendo ser: 

 I - básico (CAB), que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e 

glebas urbanos; 

 II - máximo (CAM), que define o limite máximo acima do CAB a ser autorizado pelo Poder 

Público por meio da aplicação dos instrumentos da Política Urbana, não podendo ser ultrapassado; 

 III - mínimo (CAMín), abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado, 

excetuando as áreas onde não se aplica, tais como: os imóveis de interesse ambiental, em que a 

utilização seja impedida por pendências judiciais, ou que a atividade econômica não necessite de 

edificação para ser exercida. 

 Art. 164. A revisão da LOUOS deverá adotar as zonas de uso descritas nos artigos 165 

a 191. 

Seção III
Das Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR)

 Art. 165. As ZPR são porções do território destinadas ao uso predominantemente uni e 

multiresidencial, admitindo-se outros usos desde que compatíveis com o uso residencial, de acordo 

com os critérios e restrições estabelecidos pela LOUOS, sendo classificadas em: 

 I - ZPR-1, de baixa densidade construtiva e demográfica, compreendendo edificações 

com padrão horizontal, situadas em áreas residenciais consolidadas, dotadas de infraestrutura, mas 

também em áreas residenciais periféricas inseridas em APA ou em APRN; 

 II - ZPR-2, de média densidade construtiva e demográfica, compreendendo edificações 

com padrão horizontal e vertical de pequeno e médio porte, situadas em áreas residenciais que 

contam com diversidade de usos não residenciais; 

 III - ZPR-3, de alta densidade construtiva e demográfica, compreendendo edificações 

com padrão vertical de grande porte, destinados a usos residenciais, admitindo também usos não 

residenciais. 

 §1º Serão enquadradas como ZPR as quadras destinadas à habitação uniresidencial 

e multiresidencial, tendo como referência o coeficiente de aproveitamento máximo das edificações 

desses loteamentos para o enquadramento em ZPR-1, ZPR-2 ou ZPR-3, prevalecendo sobre esses 

loteamentos as regras de uso e ocupação do solo definidas nos respectivos Termos de Acordo e 

Compromisso, conforme estabelece o art. 162 desta Lei. 

 §2º Nas ZPR são admitidas edificações com uso misto, com atividades comerciais e de 

prestação de serviços, desde que com entrada independente do uso residencial.

Seção IV

 Das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)

 Art. 166. As ZEIS são destinadas à regularização fundiária  - urbanística e jurídico-legal 

- e à produção, manutenção ou qualificação da Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de 

Mercado Popular (HMP), atendendo às diretrizes estabelecidas no Capítulo III do Título VI desta Lei, 

sendo classificadas em: 

 I - ZEIS-1: correspondente aos assentamentos precários - favelas, loteamentos 

irregulares e conjuntos habitacionais irregulares - habitados predominantemente por população de 

baixa renda e situados em terrenos de propriedade pública ou privada, nos quais haja interesse 

público em promover a regularização fundiária e produzir HIS e HMP; 

 II - ZEIS-2: correspondente à edificação ou conjunto de edificações deterioradas, 

desocupadas ou ocupadas predominantemente sob a forma de cortiços, habitações coletivas, vilas 

ou filas de casas, localizados em regiões com infraestrutura urbana consolidada, nos quais haja 

interesse público em promover a regularização edilícia, sua reutilização e a regularização das 

unidades imobiliárias, destinando-as prioritariamente a HIS e HMP; 

 III - ZEIS-3: correspondente aos terrenos não edificados, subutilizados ou não 

utilizados, nos quais haja interesse público na implantação de HIS e HMP; 

 IV - ZEIS-4: correspondente aos assentamentos precários ocupados por população 

de baixa renda, inseridos em APA ou em APRN, localizados em áreas públicas ou privadas, nos 

quais haja interesse público em promover os meios para a regularização fundiária e recuperação 

ambiental, considerando a legislação específica vigente; 

 V - ZEIS-5: correspondente aos assentamentos ocupados por comunidades 

quilombolas e comunidades tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e mariscagem, 

localizados em áreas públicas ou privadas, nos quais haja interesse público em promover os meios 

para a regularização fundiária e recuperação ambiental e medidas necessárias à manutenção de 

suas tradições e cultura. 

 §1º As ZEIS e suas respectivas tipologias estão indicadas no Mapa 03 do Anexo 03 

desta Lei. 

 §2º Verificada a necessidade de ajuste de perímetro das ZEIS, quando da elaboração do 

Plano de Regularização Fundiária, este poderá ser realizado por meio de lei específica. 

 §3º É permitida a implantação de usos não residenciais nas ZEIS, atendidas as 

disposições desta Lei. 

 §4º O Executivo implementará a ZEIS 5 no horizonte de curto prazo, conforme 

estabelecido no art. 8º desta Lei.

 Art. 167. As ZEIS têm como objetivos: 

 I - promover a regularização fundiária sustentável, levando em consideração as 

dimensões patrimonial, urbanística e ambiental, dando segurança jurídica da posse da terra e da 

edificação aos moradores de áreas demarcadas; 

 II - assegurar as condições de habitabilidade e integrar os assentamentos precários ao 

conjunto da cidade; 

 III - incentivar a utilização de imóveis não utilizados e subutilizados para programas 

habitacionais de interesse social; 

 IV - permitir a participação e controle social na gestão desses espaços urbanos; 

 V - promover o respeito às áreas de proteção cultural e ambiental; 

 VI - flexibilizar os parâmetros urbanísticos com vistas à regularização fundiária - 

urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários, cortiços e conjuntos habitacionais. 

 Art. 168. Atendidos os critérios estabelecidos nesta Lei, novas ZEIS poderão ser 

enquadradas mediante: 

 I - indicação do PMH, de planos e projetos específicos ou de programas habitacionais; 

 II - solicitação de entidade representativa da comunidade interessada, após parecer 

favorável do órgão de habitação. 

 §1º O enquadramento e a delimitação de novas ZEIS, por constituírem em alteração do 

zoneamento do Município, serão feitos, obrigatoriamente, por lei específica. 

 §2º Nas ZEIS-3, além dos critérios adotados por esta Lei, poderão ser enquadradas 

as glebas e lotes considerados não edificados, subutilizados e edificações desocupadas nas quais 

incidem o instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsória. 

 Art. 169. Nas ZEIS 1, 2, 3 e 4 o licenciamento de edificação nova ou de reforma 

com mudança de categoria de uso deverá atender à destinação de percentuais mínimos de área 

construída total para HIS e HMP.

 §1º As exigências estabelecidas no caput aplicam-se aos imóveis dotados de área de 

terreno superior a 1.500 m2 (mil e quinhentos metros quadrados), ficando excetuados os imóveis 

públicos destinados a equipamentos sociais e infraestrutura urbana. 

 §2º A reforma sem mudança de uso que envolver a demolição ou ampliação de 50% 

(cinquenta por cento) ou mais do total da área construída no lote será considerada edificação nova 

para fins de aplicação das exigências estabelecidas no caput deste artigo. 

Seção V 

 Das Zonas Centralidades Metropolitanas (ZCMe)

 Art. 170. As ZCMe são porções do território contidas em sua maioria na macroárea 

de integração metropolitana e parte na macroárea de urbanização consolidada, apresentando 

características multifuncionais, para as quais convergem e se articulam os principais fluxos de 

integração dos demais municípios da Região Metropolitana de Salvador e de outros Estados com o 

Município de Salvador, classificando-se em:

 I - ZCMe-1/01, Camaragibe; 

 II - ZCMe-1/02, Retiro/ Acesso Norte; 

 III - ZCMe-1/03, Avenida Luís Viana e Avenida 29 de Março; 

 IV - ZCMe-2, Águas Claras; 

 V - ZCMe-CA, Centro Antigo. 

 §1º A ZCMe-1, situada na convergência de vias estruturais e de terminais de transporte 

de passageiros, com acesso pela Avenida Luís Viana (Via Paralela), compreende as centralidades 

existentes (Camaragibe e Retiro / Acesso Norte), beneficiando-se pela presença de estações de 

integração de transporte de passageiros, constituindo-se em centralidades de negócios, serviços 

financeiros, serviços pessoais, de apoio empresarial e por atividades de comércio do Município, 

que será ainda mais fortalecida pela acessibilidade, com a implantação do metrô, compreendendo 

também o Centro Administrativo da Bahia, o Parque Tecnológico e uso residencial. 

 §2º. A ZCMe-2, situada nas proximidades da Estação de Metrô Águas Claras/Cajazeiras, 

com fácil acessibilidade viária e maior acessibilidade quando da implantação do transporte coletivo 

de alta capacidade, apresenta grande potencialidade para se transformar, substituindo as atividades 

industriais, depósitos e galpões por atividades comerciais e de prestação de serviços diversificados 

e inclusive o uso residencial, complementados por equipamentos de saúde e educação. 

 §3º A ZCMe-3 compreende o Centro Antigo de Salvador e corresponde ao espaço 

simbólico e material das principais relações de centralidade do Município, com fácil acessibilidade 

por terminais de transporte coletivo de passageiros e também transporte de cargas, vinculando-se às 

atividades governamentais, manifestações culturais e cívicas, ao comércio e serviços diversificados, 

a atividades empresariais e financeiras, a serviços relacionados à atividade mercantil e atividades de 

lazer e turismo, bem como o uso residencial.

 Art. 171. São diretrizes para a ZCMe-1/01: 

 I - manutenção da vitalidade econômica e da qualidade urbanística dos espaços que o 

integram, assegurando condições de infraestrutura e locacionais adequadas para o desempenho das 

funções de centralidade, preservando o valor do patrimônio imobiliário existente; 

 II - promoção da transformação urbanística, com foco no pedestre, na região do 

Iguatemi, inclusive aproveitando a transferência da Rodoviária e do Detran, para estimular a 

ocupação por usos habitacionais, comerciais e de prestação de serviços com fachadas ativas, ao 

longo do eixo do transporte de massa;

 III - elaboração do Plano Urbanístico para requalificação dessa centralidade, 

obedecendo aos seguintes princípios: 

 a) melhoria do padrão de desenho urbano e do conforto ambiental, fortalecendo as 

funções existentes e promovendo a integração dos espaços e a implantação de fachada ativa; 

 b) adequação dos espaços ao longo dos corredores que o integram para a circulação 

de veículos e pedestres, dotando-os de estacionamentos de bicicletas, motocicletas, veículos 

particulares de passageiros e de aluguel, veículos de cargas e de outros serviços, observando 

sempre a prioridade ao pedestre e ao transporte coletivo, áreas verdes, equipamentos e mobiliário 

urbano; 

 c) melhoria das condições de acessibilidade e circulação, favorecendo o deslocamento 

de pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a implantação de vias 

exclusivas e de meios adequados para a transposição de vias de grande fluxo de tráfego de veículos; 

 d) ampliação e adequação dos espaços públicos, favorecendo a sociabilidade urbana; 

 IV - priorização dos meios de transporte coletivo, para atendimento às grandes 
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demandas existentes; 

 V - controle do ordenamento do comércio informal nos logradouros públicos, 

priorizando o bem-estar e conforto para a circulação dos pedestres e a eliminação de conflitos com 

os fluxos viários; 

 VI - possibilidade de remembramentos, tendo em vista a renovação urbana, o exercício 

da função social da propriedade e o estímulo a usos mistos e fachadas ativas, em áreas com potencial 

de transformação e conformadora de centralidades. 

 Art. 172. São diretrizes para a ZCMe-1/02: 

 I - estruturação da nova centralidade como espaço multifuncional, mediante a 

requalificação urbanística e a oferta de condições locacionais favoráveis a atividade econômica e 

também ao uso residencial; 

 II - elaboração de Plano Urbanístico que contemple os espaços vazios existentes, 

considerando a implantação da rede estrutural de transporte de passageiros de alta capacidade e a 

localização das estações Acesso Norte e Retiro, que deverão atrair um grande número de pessoas 

para a área; 

 III - incentivo à modificação dos padrões de uso e ocupação do solo no local, ampliando 

o potencial construtivo dos terrenos, criando fachadas ativas, de modo a adequar o uso do espaço às 

facilidades de infraestrutura criadas pela implantação da rede estrutural de transporte; 

 IV - melhoria das condições de acessibilidade, de circulação e estacionamento de 

veículos, qualificando os espaços para o usuário em geral, para os pedestres e, em especial, para 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 V - estímulo à implantação de usos comerciais e de prestação de serviços diversificados 

e inclusive o residencial, por meio do coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) igual a 4,0, 

isenção de pagamento de direito adicional de construir para HIS, e redução de 50% para HMP com 

área construída computável residencial de até 70 m²; 

 VI - redução, em mais 50%, do pagamento do direito adicional de construir ou de cotas 

de TRANSCON, pela aplicação do fator de indução do desenvolvimento urbano e econômico - FDUE, 

tanto para uso residencial como para o não residencial, conforme Quadro 03 do Anexo 02 desta Lei;

 VII - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 

4,0, para o uso residencial, ao atendimento da cota parte máxima de terreno de 25m² por unidade 

habitacional e ao máximo de duas vagas de garagem por unidade habitacional; 

 VIII - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 

4,0, para o uso não residencial, ao atendimento da cota de garagem máxima de 32 m² por vaga, bem 

como a restrição de uma vaga para cada 70 m² de área construída computável. 

 Art. 173. São diretrizes para a ZCMe-1/03: 

 I - incentivo à instalação de empresas e incubadoras de alta tecnologia e de inovação 

como meio para viabilizar a implantação do parque tecnológico; 

 II - implantação de usos comerciais e de prestação de serviços diversificados, 

inclusive o residencial, por meio do coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) igual a 4,0, isenção 

de pagamento de direito adicional de construir para HIS e redução de 50% para HMP com área 

construída computável residencial de até 70 m²; 

 III - redução, em mais 50%, do pagamento do direito adicional de construir ou de cotas 

de TRANSCON, pela aplicação do fator de indução do desenvolvimento urbano e econômico - FDUE, 

tanto para uso residencial como para o não residencial, conforme Quadro 03 do Anexo 02 desta Lei;

 IV - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 

4,0 para o uso residencial, ao atendimento da cota parte máxima de terreno de 25 m² por unidade 

habitacional e ao máximo de duas vagas de garagem por unidade habitacional; 

 V - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4,0 

para os usos não residenciais, ao atendimento da cota de garagem máxima de uma vaga para cada 

32 m², bem como a restrição de uma vaga para cada 70 m² de área construída computável. 

 Art. 174. São diretrizes para a ZCMe-2: 

 I - estímulo à implantação de usos comerciais e de prestação de serviços diversificados 

e ao residencial, por meio do coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) igual a 4,0, isenção 

de pagamento de direito adicional de construir para HIS e redução de 50% para HMP com área 

construída computável residencial de até 70 m²; 

 II - redução, em mais 50%, do pagamento do direito adicional de construir ou de cotas 

de TRANSCON, pela aplicação do fator de indução do desenvolvimento urbano e econômico - FDUE, 

tanto para uso residencial como para o não residencial, conforme Quadro 03 do Anexo 02 desta Lei;

 III - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 

4,0, para o uso residencial, ao atendimento da cota parte máxima de terreno de 25m² por unidade 

habitacional e ao máximo de duas vagas de garagem por unidade habitacional; 

 IV - condicionamento da aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 

4,0, para o uso não residencial, ao atendimento da cota de garagem máxima de 32 m² por vaga, bem 

como a restrição de uma vaga para cada 70 m² de área construída computável; 

 V - estimular a implantação de um novo centro de ensino superior nesta centralidade, 

integrado ao sistema de alta capacidade, nas proximidades da Estação Pirajá. 

 Art. 175. São diretrizes para a ZCMe-CA- Centro Antigo: 

 I - fortalecimento como espaço de centralidade metropolitana, tanto do ponto de vista 

simbólico quanto do cultural, político e econômico, mediante o resgate e incorporação de novas 

funções capazes de integrá-lo plenamente à vida urbana e ao desenvolvimento do Município; 

 II - reversão da tendência de decréscimo populacional mediante: 

 a) estabelecimento de prioridade para usos residenciais e atividades complementares 

nas intervenções em áreas degradadas do Centro Histórico; 

 b) estímulo à implantação de novos empreendimentos multiresidenciais e de uso 

misto nas áreas adjacentes ao Centro Histórico, ampliando a oferta de unidades habitacionais e, 

consequentemente, o fluxo de pessoas nos períodos com baixa atividade comercial, desde que 

esses novos empreendimentos sejam vinculados, obrigatoriamente, à execução de intervenções que 

garantam o aumento da capacidade do sistema viário e de transporte público, de forma a atender às 

novas demandas; 

 III. revitalização da ZCMe-CA - Centro Antigo, contemplando entre outras medidas: 

 a) recuperação de áreas degradadas e/ou ociosas, requalificando-as para novos usos 

voltados a atividades culturais, comerciais e de serviços, com destaque para aquelas destinadas ao 

lazer e turismo, e também para a moradia; 

 b) recuperação por meio de retrofit de imóveis tombados ou não destinados a 

revitalização da área destinados a usos públicos ou privados; 

 c) promoção de novas articulações entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, privilegiando 

o modo de deslocamento a pé, de forma integrada aos corredores e terminais de transporte de 

passageiros; 

 d) implantação de terminais turísticos na Cidade Baixa, articulados diretamente com 

os equipamentos ascensores do sistema de transportes, aproveitando as condições de circulação na 

parte baixa do Centro Histórico e preservando a parte alta do tráfego intenso de veículos, em especial 

os de grande porte; 

 e) requalificação urbanística dos logradouros e demais espaços públicos, garantindo 

acessibilidade e conforto ao pedestre e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

principalmente nas vias e áreas de maior permanência, mediante a criação de calçadões e passeios 

sombreados, melhoria do mobiliário urbano, da iluminação pública e das condições de segurança 

pública; 

 f) reurbanização e criação de espaços de convivência na Orla da Baía de Todos os 

Santos; 

 g) criação de áreas para o estacionamento de veículos de passeio e turismo e para 

operações de carga e descarga de mercadorias; 

 IV - ordenamento e controle do comércio informal nos logradouros públicos. 

 Parágrafo único. Na Área de Proteção Rigorosa (APR) a que se refere a Lei Municipal 

nº 3.289/83, que inclui o Centro Histórico tombado pelo IPHAN, na ampliação, reconstrução de 

edificações, o coeficiente de aproveitamento será resultante da volumetria permitida pelo IPHAN.  

Seção VI

Das Zonas Centralidades Municipais (ZCMu)

 Art. 176. As ZCMu são porções do território que concentram atividades administrativas, 

financeiras, de prestação de serviços diversificados, atividades comerciais diversificadas, de 

âmbito municipal e regional, bem como uso residencial, geralmente instaladas em áreas com 

fácil acessibilidade por vias estruturais e por transporte coletivo de passageiro de média e alta 

capacidade, classificando-se em:

 I. ZCMu-1, Zona Centralidade Municipal 1; 

 II. ZCMu-2, Zona Centralidade Municipal 2. 

 §1º A ZCMu-1 compreende faixa lindeira à Rótula do Corredor Ipitanga, que faz a 

ligação com as rodovias BA-535 e com a BA-526, ligando Salvador com Lauro de Freitas e Camaçari e 

Simões Filho, devendo ser ocupada com usos sustentáveis e com densidade populacional compatível 

com a proximidade da área de preservação da Represa de Ipitanga. 

 §2º As ZCMu-2 compreendem as centralidades existentes e estruturadas 

nas imediações dos corredores de transporte coletivo de passageiro de média capacidade, 

compreendendo atividades comerciais diversificadas e de prestação de serviços diversificados e por 

equipamentos de saúde, educação, dentre outros, de atendimento à população moradora, bem como 

o uso residencial.

 Art. 177. São diretrizes para a ZCMu-1: 

 I - controle da ocupação do solo em razão da proximidade com a área de preservação 

das Represas do Ipitanga I e II, por meio de usos sustentáveis diversificados e adequados quanto às 

exigências de infraestruturas de água, esgoto e de disposição dos resíduos; 

 II - permissão de usos residenciais e atividades complementares; 

 III - permissão, ao longo das rodovias BA-526 e BA-535, da implantação de usos 

industriais limpos, serviços de apoio à indústria, usos de armazenamento de pequeno e médio porte, 

e atividades comerciais e serviços de apoio rodoviário, atendendo ao zoneamento ambiental da APA 

Joanes/ Ipitanga; 

 IV - permissão, nas proximidades da rodovia BA-526, da implantação de novas 

habitações populares e de interesse social e a instalação de atividades comerciais e de prestação de 

serviços, dotados de infraestrutura de saneamento básico - água, esgoto, drenagem e disposição de 

resíduos -, com acessibilidade aos modos de transporte, bem como a implantação de equipamentos 

de educação, saúde, cultura, esporte e lazer; 

 V - garantia da permeabilidade do solo na implantação de novas edificações. 

 Art. 178. São diretrizes para as ZCMu-2, situadas em diferentes regiões da cidade: 

 I - elaboração de planos e projetos específicos, com a participação da comunidade 

local, objetivando a estruturação/consolidação das centralidades, tornando obrigatória a existência 

de equipamentos de segurança pública, atendimentos à saúde e unidades educacionais até o 2º grau; 

 II - incentivo à diversidade de usos, respeitadas as especificidades locais, favorecendo 

a consolidação das atividades de comércio e serviços existentes, estimulando usos mistos e 

atividades culturais e de lazer; 

 III - possibilitar remembramentos, tendo em vista a renovação urbana, o exercício da 

função social da propriedade e o estímulo a usos mistos e fachadas ativas, em áreas com potencial 

de transformação e conformadora de centralidades; 

 IV - controle da expansão das nucleações de comércio e serviços sobre os espaços de 

uso predominantemente residencial; 

 V - adequação das condições de acessibilidade, com vistas a garantir o conforto ao 

usuário, mediante ampliação das calcadas, previsão de áreas para estacionamento de veículos, 

localização das paradas do transporte coletivo, bem como controle das operações de carga e 

descarga de mercadorias; 

 VI - criação, ampliação e tratamento urbanístico adequado dos espaços públicos, 

qualificando-os para atividades socioculturais e de lazer; 

 VII - organização do comércio informal, priorizando o bem-estar e conforto para a 

circulação dos pedestres e a eliminação de conflitos com os fluxos viários; 

 VIII - conciliação dos usos de lazer e turismo com os usos residenciais, em especial nas 

centralidades localizadas na Área de Borda Marítima; 

 IX - fortalecimento das centralidades Periperi, Paripe, Cajazeiras e Pau da Lima, 

mediante a instalação de usos institucionais voltados para a prestação de serviços públicos e de 

atendimento ao cidadão; 
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 X - criação de novas condições de acessibilidade e circulação de pessoas, veículos e 

mercadorias na centralidade da Calçada, potencializando as atividades vinculadas à economia do 

mar; 

 XI - incentivo à renovação tipológica das edificações no bairro da Liberdade, 

promovendo a melhoria da qualidade da ocupação do solo e a ampliação dos espaços abertos.

Seção VII

Das Zonas Centralidade Linear (ZCL)

 Art. 179. As ZCL são porções do território lindeiras a eixos do sistema viário, 

caracterizadas por linearidade, destinadas à localização de atividades típicas de centros e subcentros 

e pela predominância do uso não residencial, admitindo também o uso residencial, classificando-se 

em:

 I. ZCLMe, Zona Centralidade Linear Metropolitana; 

 II. ZCLMu, Zona Centralidade Linear Municipal. 

 Art. 180. São diretrizes e proposições para as ZCL: 

 I - elaborar plano funcional das vias de suporte das Zonas Centralidades Lineares 

Municipais e Metropolitanas, prioritariamente da Orla Marítima e de Ipitanga, de modo a assegurar a 

fluidez do tráfego com a acessibilidade ao uso do solo lindeiro;

 II - dotar de infraestrutura e equipamentos as vias enquadradas como centralidades 

lineares municipal, buscando atender à demanda por espaços bem localizados para serviços 

empresariais especializados e de alta tecnologia;

 III - ordenar o uso e ocupação do solo de modo a: 

 a) incentivar os empreendimentos característicos dos grandes corredores de tráfego, 

evitando a penetração de veículos pesados nas áreas centrais; 

 b) coibir a implantação de empreendimentos de pequeno porte, que contribuem para a 

fragmentação excessiva do espaço e para a perda de fluidez do tráfego da via de suporte; 

 c) possibilitar remembramentos, tendo em vista a renovação urbana, o exercício da 

função social da propriedade e o estímulo a usos mistos e fachadas ativas, em áreas com potencial 

de transformação e conformadora de centralidades; 

 IV - incentivar, nas zonas centralidades lineares, a ocupação de uso não- residencial no 

entorno das estações do transporte de massa ou terminais de transporte coletivo; 

 Art. 181. As Zonas Centralidade Linear Metropolitana (ZCLMe) são porções do território 

lindeiras às vias estruturais contidas na macroárea de integração metropolitana e na macroárea de 

estruturação urbana, apresentando características multifuncionais, com atividades comerciais e de 

prestação de serviços diversificados, instituições públicas e privadas de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer, com atendimento metropolitano, municipal e para áreas que atravessam, admitindo 

também o uso residencial.

 Art. 182. As Zonas Centralidade Linear Municipal (ZCLMu) são porções do território 

lindeiras às vias estruturais que fazem a conexão entre bairros e também aquelas estruturadas 

nas imediações dos corredores de transporte coletivo de passageiros de média capacidade, de 

atendimento municipal e dos bairros por onde a via passa, compreendendo atividades comerciais, de 

prestação de serviços diversificados, equipamentos de saúde, educação, dentre outros, admitindo o 

uso residencial.

Seção VIII 

Da Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE)

 Art. 183. As ZDE são destinadas à implantação de usos não residenciais diversificados, 

voltados ao fomento e à modernização de atividades produtivas e à logística, em especial usos 

industriais, sendo admitidos usos comerciais e de prestação de serviços, principalmente logísticos, 

bem como de turismo, aproveitando a infraestrutura de transportes existente e a localização 

estratégica às margens da Baía de Todos os Santos, classificadas em dois tipos, diferenciados pela 

predominância do tipo de uso e de intensidade de ocupação do solo:

 I. ZDE 1 - Zona de Desenvolvimento Econômico 1 - Polo Logístico - BR-324; 

 II. ZDE 2 - Zona de Desenvolvimento Econômico 2. 

 §1º A ZDE 1 - Polo Logístico tem início em Águas Claras, estende-se até o limite do 

Município de Salvador com Simões Filho, apresentando boa mobilidade por rodovias e futuramente 

por ferrovia, e destina-se a abrigar estruturas atacadistas, logísticas, estações aduaneiras, centros 

de distribuição, serviços de manutenção industrial e comercial, indústrias não poluentes, garagens 

de empresas de transporte de carga e de passageiros, configurando-se como zona de concentração 

de atividades geradoras de tributos, empregos e renda, sendo vedado o uso residencial. 

 § 2º As ZDE 2 - são pequenas porções do território situadas a oeste da ZDE 1 e ao 

longo da borda da Baía de Todos os Santos, destinadas a atividades industriais, comerciais, serviços 

diversificados e turismo.

 Art. 184. São diretrizes para a ZDE 1: 

 I - promover o desenvolvimento da área situada na confluência da BR-324 com a 

Avenida 29 de Março, até o limite com o Município de Simões Filho e a Base Naval de Aratu, por meio 

de investimentos na adequação viária e na implantação de infraestrutura de transporte de carga, 

inclusive ferroviária, e na extensão do metrô de Pirajá até Águas Claras alcançar a divisa e o limite 

com o Município de Simões Filho;

 II - implantar Terminal Logístico Rodoferroviário; 

 III - incentivar a instalação de indústrias não poluentes, serviços de manutenção 

industrial e comercial, centros logísticos, estações aduaneiras, empresas atacadistas, empresas de 

transporte de carga e de passageiros, dentre outras; 

 IV - oferecer condições para a instalação de centros de distribuição de empresas 

industriais e comerciais; 

 V - implantar a nova estação rodoviária intermunicipal e interestadual integrada ao 

metrô na Estação Águas Claras/ Cajazeiras; 

 VI - viabilizar, por meio das centrais de distribuição de cargas, a distribuição de cargas 

fracionadas, permitindo, dessa forma, a regulação da circulação de caminhões pela cidade; 

 VII - oferecer novos espaços para a relocação de atividades industriais atualmente 

dispersas pela cidade; 

 VIII - potencializar os efeitos da articulação entre a BR-324 com a Avenida 29 de Março 

e o metrô, fortalecendo esta centralidade; 

 IX - levar emprego onde as pessoas moram. 

Seção IX

 Da Zona de Exploração Mineral (ZEM)

 Art. 185. A ZEM é destinada a atividades de extração mineral e beneficiamento de 

minérios, podendo admitir atividades industriais limpas, serviços de apoio rodoviário e usos de 

armazenamento de pequeno e médio porte, sendo vedado qualquer tipo de uso incompatível com a 

atividade de lavra. 

 Art. 186. As diretrizes para a ZEM são aquelas estabelecidas na Seção IV do Capítulo II 

do Título IV desta Lei, que trata das atividades de mineração do Município de Salvador. 

Seção X

Das Zonas de Uso Especial (ZUE)

 Art. 187. As ZUE são porções do território destinadas a complexos urbanos voltados a 

funções administrativas, educacionais, de transportes e de serviços de alta tecnologia, entre outras, 

classificadas em: 

 I - ZUE-1 - Centro Administrativo da Bahia, compreendendo o Complexo Administrativo 

do Estado da Bahia, integrado também por outras instituições públicas; 

 II - ZUE-2 - Parque Tecnológico, compreendendo atividades destinadas à produção 

limpa de bens e serviços de alta tecnologia e valor agregado, de pesquisa e desenvolvimento, 

ensino, manufatura de produtos, institucionais, além de comércio e serviços especializados, de apoio 

e complementares a estas atividades, inseridos no contexto de criação e ambiente de inovação, 

que necessitam de localização estratégica em relação às vias estruturais e de transporte e nas 

proximidades de universidades; 

 III - ZUE-3 - Porto de Salvador correspondente ao complexo de instalações 

hidroportuárias, áreas alfandegadas e terminais de cargas e passageiros administrados pela 

Companhia de Docas da Bahia (CODEBA); 

 IV - ZUE-4 - Complexo Aeroportuário de Salvador correspondente às instalações do 

aeroporto, do terminal aeroportuário de passageiros e de cargas, e da Base Aérea de Salvador; 

 V - ZUE-5 - Base Naval de Aratu, correspondente ao conjunto de instalações de apoio 

logístico às forças navais, aeronavais, navios e embarcações da Marinha do Brasil; 

 VI - ZUE-6 - Central de Abastecimento da Bahia (CEASA); 

 VII - ZUE-7 - Setor Militar Urbano, compreendendo instalações e atividades do Exército 

Brasileiro, localizado na Av. Luís Viana (Paralela); 

 VIII - ZUE-8 - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus Canela, Campus 

Federação e Campus Ondina; 

 IX - ZUE-9 - Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus Cabula; 

 X - ZUE-10 - Parque de Exposições Agropecuárias; 

 XI - ZUE-11 - Aterro Sanitário Metropolitano;

 XII - ZUE - 12 - Centro de Convenções da Bahia;

 XIII - ZUE - 13 - Arena Fonte Nova. 

 Parágrafo único. O ordenamento do uso e ocupação do solo nas ZUE terá regime 

próprio, estabelecido de acordo com os Planos Diretores específicos, aprovados pelo Executivo 

Municipal, compatibilizados com as diretrizes e demais normas desta Lei. 

 Art. 188. São diretrizes as ZUE: 

 I - para o Parque Tecnológico: 

 a) incentivo à implantação de empresas de alta tecnologia, por meio da isenção da 

contrapartida referente à outorga onerosa do direito de construir e de incentivos fiscais, de modo a 

viabilizá-lo; 

 b) compatibilização do uso e ocupação do solo com a conservação do meio ambiente, 

em especial das áreas de preservação permanente na bacia do rio Jaguaribe; 

 c) manutenção da conectividade entre as áreas de preservação permanente 

identificadas na bacia do rio Jaguaribe e não segregadas por logradouros públicos; 

 d) respeito à conformação do relevo natural da área como diretriz básica para a 

infraestrutura do Parque Tecnológico; 

 e) adoção de modelo urbanístico que viabilize maior preservação de áreas verdes e 

maior conforto bioclimático, considerando os microclimas locais como direcionadores de soluções 

de projetos sustentáveis; 

 f) criação de núcleos de serviços especializados temáticos e de infraestruturas básicas 

compartilhadas para vocacionar a ocupação de zonas específicas do Parque Tecnológico; 

 g) criação de organismo específico para a gestão do Parque Tecnológico; 

 II - para as demais ZUE deverão ser elaborados ou atualizados os respectivos Planos 

Diretores para aprovação na forma do artigo anterior. 

Seção XI 

 Das Zonas de Uso Sustentável nas Ilhas (ZUSI)

  Art. 189. As ZUSI são porções do território das ilhas localizadas no 

entorno dos atracadouros, que devem ser requalificadas para permitir melhor conexão do sistema 

de barcos ao sistema estrutural de transporte coletivo do Município de Salvador, de modo a ampliar o 

acesso da população aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, e possibilitar 

a oferta no local de serviços qualificados de apoio ao turismo. 

 Parágrafo único. Os usos permitidos nesta zona deverão ser compatíveis com a 

sustentabilidade ambiental, socioeconômica e cultural das ilhas e orientados prioritariamente para o 

atendimento às necessidades de seus moradores. 
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Seção XII 

 Da Zona de Interesse Turístico (ZIT)

 Art. 190. As ZIT são porções do território com extensão superior a 10.000 m², com boa 

infraestrutura e associadas a cenários privilegiados, onde serão incentivadas atividades voltadas 

para o turismo: hotéis, resorts, pousadas, locais para eventos e exposições, restaurantes, cafés, 

livrarias e atividades comerciais e de prestação de serviços. 

Seção XIII 

Da Zona de Proteção Ambiental (ZPAM)

 Art. 191. A ZPAM destina-se prioritariamente à conservação ambiental, ao uso 

sustentável dos recursos naturais, admitindo usos residenciais de baixa densidade construtiva e 

populacional, bem como atividades de recreação e lazer da população. 

 §1º O estabelecimento de critérios e restrições de uso e ocupação do solo nas áreas 

integrantes da ZPAM atenderá às diretrizes gerais definidas para a Macrozona de Conservação 

Ambiental e pelos critérios específicos estabelecidos pelo SAVAM, no Capítulo VI do Título VIII desta 

Lei. 

 §2º No licenciamento de empreendimentos e atividades em áreas integrantes da ZPAM 

serão observadas as normas de licenciamento ambiental estabelecidas pelo Município e demais 

esferas de governo. 

CAPÍTULO IV 

 DAS DIRETRIZES PARA A REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE ORDENAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO

 Art. 192. A LOUOS deverá ser revista de acordo com os princípios e objetivos expressos 

neste PDDU para o macrozoneamento e respectivas macroáreas, atendendo às seguintes diretrizes: 

 I - orientação e controle do parcelamento do solo, contemplando dimensões mínimas e 

máximas de lotes e quadras, relação entre áreas públicas e privadas, e circulação viária; 

 II - articulação entre espaço público e espaço privado, por meio de estímulos à 

manutenção de espaços abertos para fruição pública no pavimento de acesso às edificações; 

 III - criação de incentivos urbanísticos e condições diferenciadas de uso e ocupação do 

solo, quando necessários ao desenvolvimento de áreas específicas; 

 IV - estabelecimento de condições especiais para a construção de edifícios-garagem 

em áreas estratégicas, como as extremidades dos eixos de mobilidade urbana, proximidade das 

estações de metrô e terminais de integração e de transferência entre modais; 

 V - simplificação do texto legal para facilitar sua compreensão, aplicação e fiscalização; 

 VI - imposição de normas, critérios e parâmetros para o uso e ocupação do solo, por 

meio do zoneamento, que assegurem a implementação das diretrizes da organização territorial 

definidas no macrozoneamento às diversas regiões da cidade, respeitadas as especificidades de 

cada uma; 

 VII - estruturação do zoneamento pela predominância de usos, com prioridade para a 

moradia enquanto função básica da cidade, devendo os demais usos subordinar-se às exigências e 

restrições determinadas pelo impacto, conforto, higiene e segurança à vida humana, pelo respeito 

ao meio ambiente e também ao desempenho e funcionalidade da estrutura urbana, com ênfase na 

mobilidade; 

 VIII - garantia nas áreas com predominância de uso residencial da miscigenação de 

usos compatíveis com a moradia, visando à redução de deslocamentos, racionalização dos custos de 

produção da cidade e salvaguarda da qualidade ambiental urbana para ouso predominante; 

 IX - estímulo à implantação de atividades de comércio e serviço, geradoras de emprego 

e renda, nas regiões da cidade com densidade populacional elevada e baixa oferta de emprego, 

criando regras para a compatibilidade entre usos residenciais e não residenciais; 

 X - compatibilização das densidades de ocupação e das tipologias habitacionais com a 

capacidade de suporte existente e projetada para cada área da cidade; 

 XI-  definição de corredores de comércio e serviços em zonas nas quais o uso 

residencial seja predominante, adequando-os às diretrizes de equilíbrio entre os usos residenciais e 

não residenciais; 

 XII - atualização periódica das normas de ordenamento do uso e ocupação do solo, 

incorporando diretrizes de planos urbanísticos aprovados para áreas específicas; 

 XIII - reconhecimento dos assentamentos precários urbanizáveis, adaptando-os à 

formalidade por meio do estabelecimento de parâmetros mínimos tecnicamente adequados para 

regularização urbanística desses assentamentos, a critério do Executivo; 

 XIV - criação de incentivos à produção de unidades de habitação de interesse social 

(HIS); 

 XV - consolidação da policentralidade e multifuncionalidade urbana por meio do 

estímulo à descentralização de atividades econômicas em áreas especializadas, favorecendo as 

economias de aglomeração na implantação de usos não residenciais; 

 XVI - conciliar a fluidez requerida pelos corredores viários de transportes com a oferta 

de vantagens locacionais para o exercício de atividades econômicas nos terrenos lindeiros aos 

referidos corredores; 

 XVII - criar nas áreas onde a rede viária é inadequada uma relação entre usos 

permitidos e características da via, compatível com o tecido urbano local, sem impedir a instalação 

de atividades geradoras de renda e emprego; 

 XVIII - prever restrições e condicionantes à implantação de empreendimentos nos lotes 

lindeiros às vias do sistema viário estrutural, para garantir a fluidez de tráfego nessas vias; 

 XIX - promover o adensamento construtivo e populacional e a concentração de usos e 

atividades em áreas com transporte coletivo de média e alta capacidade instalado e planejado; 

 XX - estabelecer limites mínimos e máximos de área construída não computável no 

coeficiente de aproveitamento, destinada a garagem e estacionamento de veículos; 

 XXI - oferecimento de vantagens locacionais nas áreas que apresentem condições 

para o adensamento, associadas ou não a potencialidades para o desenvolvimento de atividades 

econômicas; 

 XXII - proporcionar a composição de conjuntos urbanos que superem o lote como 

unidade de referência da configuração urbana, sendo também adotada a quadra como referência de 

composição do sistema edificado; 

 XXIII - estabelecimento de largura mínima adequada para que passeios e calçadas 

atendam às necessidades da livre circulação de pessoas, implantação de mobiliário urbano, 

paisagismo e arborização; 

 XXIV - assegurar a conservação e uso sustentável das áreas integrantes do SAVAM; 

 XXV - promover na Macrozona de Conservação Ambiental, especialmente nas ilhas, 

atividades ligadas ao ecoturismo e à educação ambiental; 

 XXVI - assegurar a destinação de áreas reservadas a grandes equipamentos de 

natureza institucional; 

 XXVII - evitar conflitos entre os usos impactantes e sua vizinhança; 

 XXVIII - definição de critérios para a prevenção ou mitigação de impactos causados por 

atividades ou empreendimentos classificados como polos geradores de tráfego ou causadores de 

impacto de vizinhança; 

 XXIX - definição dos empreendimentos e atividades sujeitos à avaliação do Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), bem como dos 

procedimentos aplicáveis. 

 Art. 193. A fiscalização do ordenamento do uso e ocupação do solo terá um sentido 

menos corretivo e repressivo em benefício de um caráter mais pedagógico, de modo a: 

 I - mobilizar a comunidade a integrar os canais de participação legalmente constituídos; 

 II - possibilitar que se firmem compromissos e responsabilidades partilhados entre a 

sociedade civil e a Administração Pública, no controle do ordenamento do uso e ocupação do solo, do 

agenciamento e da manutenção dos espaços públicos. 

Seção I 

 Da Classificação Dos Usos e Atividades

 Art. 194. A LOUOS deverá classificar o uso do solo em: 

 I - residencial, que envolve a moradia de um indivíduo ou grupo de indivíduos; 

 II - não residencial, que envolve atividades: 

 a) comerciais; 

 b) de serviços; 

 c) institucionais; 

 d) industriais. 

 §1º As categorias de uso não residencial poderão ser subdivididas em subcategorias 

com regulação própria. 

 §2º O uso não residencial será classificado em subcategorias, segundo níveis de 

incomodidade e compatibilidade com o uso residencial, em: 

 I - não incômodas, que não causam impacto nocivo ao meio ambiente urbano; 

 II - incômodas, compatíveis com o uso residencial; 

 III - incômodas, incompatíveis com o uso residencial. 

 §3º Os usos e atividades serão classificados de acordo com o disposto no parágrafo 

anterior, em razão do impacto que possam causar, especialmente: 

 I - impacto urbanístico em relação à sobrecarga da infraestrutura instalada ou 

alteração negativa na paisagem urbana; 

 II - poluição atmosférica sonora, em relação ao conjunto de fenômenos vibratórios que 

se propagam no entorno próximo pelo uso de máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou 

similares, meios de transporte aéreo, hídrico ou terrestre motorizado, e concentração de pessoas ou 

animais em recinto fechado ou ambiente externo, que possa causar prejuízo à saúde, ao bem-estar e 

às atividades dos seres humanos, da fauna e da flora; 

 III - poluição atmosférica particulada, relativa ao uso de combustíveis nos processos de 

produção ou lançamento na atmosfera acima do admissível, de material particulado inerte e gases 

contaminantes prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana; 

 IV - poluição hídrica, relativa à geração de efluentes líquidos incompatíveis ao 

lançamento na rede hidrográfica ou sistema coletor de esgotos ou poluição do lençol freático; 

 V - poluição por resíduos sólidos, relativa à produção, manipulação ou estocagem de 

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

 VI - vibração por meio de máquinas ou equipamentos que produzam choque ou 

vibração sensível além dos limites da propriedade; 

 VII - periculosidade relativa às atividades que apresentam risco ao meio ambiente e à 

saúde humana, em função de radiação emitida, da comercialização, uso ou estocagem de materiais 

perigosos, compreendendo gás natural e liquefeito de petróleo (GLP), explosivos, combustíveis 

inflamáveis e tóxicos, conforme normas que regulem o assunto; 

 VIII - geração de tráfego pela operação ou atração de veículos pesados, tais como 

caminhões, ônibus ou geração de tráfego intenso, em razão do porte do estabelecimento, da 

concentração de pessoas e do número de vagas de estacionamento criadas. 

 §4º A revisão da LOUOS poderá criar novas subcategorias de uso e rever a relação 

entre usos permitidos, zonas e categorias das vias, adequando essa disciplina às diretrizes 

expressas neste PDDU. 

CAPÍTULO V 

 DA MOBILIDADE URBANA

Seção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 195. A mobilidade urbana decorrente do conjunto organizado e coordenado de 

modais de transporte que garantem a locomoção de pessoas ou mercadorias no espaço da cidade 

é efetivada por meio dos Sistemas de Circulação e Transportes, cumprindo a função de articulação 

intra e interurbana, sendo um dos mais fortes e importantes indutores do desenvolvimento urbano e 

regional. 

 Parágrafo único. As conceituações e diretrizes formuladas neste PDDU estão 



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
30 DE JUNHO DE 2016
ANO XXIX | N º 6.62024

precisamente ajustadas às orientações da Política Nacional de Mobilidade Urbana, determinadas 

pela Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012. 

 Art. 196. O sistema de mobilidade compreende a articulação dos diversos modais de 

transporte, e suas respectivas infraestruturas, serviços, equipamentos e instalações operacionais, 

organizados e coordenados de forma a atender a mobilidade de pessoas e o deslocamento de 

mercadorias no espaço da cidade, visando assegurar a qualidade dos serviços, a segurança e a 

proteção de todos os usuários, em especial, daqueles com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

e vulnerabilidade social, estimulando os diferentes modais a utilizar energia limpa, de forma a 

contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. 

 Art. 197. A macro estratégia da mobilidade urbana definida nesta Lei tem como 

objetivo integrar os diversos espaços do Município, proporcionando acessibilidade universal às 

diversas regiões, mediante a definição de uma rede multimodal hierarquizada, com prioridade de 

circulação para o transporte coletivo de passageiros, e que possibilite fluidez, conforto e segurança 

no trânsito de pedestres e de veículos em suas diferentes necessidades de deslocamento. 

 Art. 198. São componentes do sistema de mobilidade a infraestrutura e a operação dos 

serviços de transporte, de forma pública ou privada, relativos a: 

 I - subsistema viário e de circulação de veículos; 

 II - subsistema de circulação de pedestre; 

 III - subsistema cicloviário; 

 IV - subsistema de estacionamento de veículos; 

 V - subsistema de transporte urbano de passageiros; 

 VI - subsistema de transporte de conexão estadual e nacional; 

 VII - subsistema dutoviário; 

 VIII - subsistema de logística para o transporte de carga; 

 IX - subsistema de equipamentos de conexão; 

 X - subsistema de gestão do trânsito e transporte. 

 Art. 199. São consideradas amplitudes de alcance espacial da mobilidade: 

 I - abrangência local, correspondente aos deslocamentos realizados dentro de um 

bairro; 

 II - abrangência municipal, correspondente aos deslocamentos realizados entre 

distintas regiões do Município; 

 III - abrangência metropolitana, correspondente aos deslocamentos realizados entre 

Municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador (RMS); 

 IV - abrangência estadual, deslocamentos ocorridos entre Salvador e quaisquer 

Municípios baianos, que não sejam integrantes da RMS e possuam grande fluxo cotidiano de viagens 

com a capital; 

 V - abrangência interestadual, compreendendo os deslocamentos entre Salvador e 

cidades de outros Estados brasileiros; 

 VI - abrangência internacional, compreendendo os deslocamentos entre Salvador e 

cidades de outros países. 

 Art. 200. Para consolidar a articulação entre os diversos modais dentro do Município, 

o Poder Executivo Municipal deve elaborar um Plano de Mobilidade de Salvador (PlanMob), com 

abrangência em todo o tecido urbano, inclusive insular e sua conexão continental, balizados pelas 

diversas diretrizes formuladas neste PDDU e em estrita coerência com as demais condicionantes 

urbanísticas determinadas nesta Lei. 

 §1º O PlanMob deve estar adequado às determinações da Lei Federal nº 12.587 de 

2012 e suas complementações. 

 §2º O PlanMob deve estar compatibilizado com outros planos setoriais de transporte 

da RMS e regionais do Estado da Bahia. 

 §3º As determinações do PlanMob deverão ser institucionalizadas por nova Lei 

Municipal específica, complementando este PDDU. 

 §4º As indicações constantes dos Mapas 04, 05 e 06 do Anexo 03 desta Lei devem ser 

consideradas como diretrizes básicas para a elaboração do PlanMob. 

 §5º O PlanMob deve conter, como diretrizes gerais para sua elaboração, aquelas aqui 

definidas especificamente para cada subsistema que o compõe. 

Seção II

 Da Articulação Institucional do Setor

 Art. 201. A gestão do setor de transportes como um todo, incluindo a implantação e 

ampliação da infraestrutura viária, a operação do tráfego, a institucionalização e regulamentação 

dos serviços de transporte de passageiros e de cargas, nos diferentes modais, deve estar articulada 

institucionalmente entre si e garantir a melhor coesão e fluidez entre suas partes. 

 Art. 202. São diretrizes para o planejamento institucional do setor: 

 I - articulação de Salvador com as administrações dos demais municípios da RMS e 

com a Administração Estadual para elaboração, de forma cooperativa, do Plano Metropolitano de 

Mobilidade, em consonância com o PlanMob - Plano de Mobilidade Urbana de Salvador; 

 II - incentivo ao desenvolvimento urbano sustentável, promovendo a racionalização 

dos fluxos pela malha viária regional, em suas conexões com o sistema viário e de transportes do 

Município de Salvador; 

 III - desenvolvimento, de forma articulada com os demais municípios da RMS, 

de programas preventivos e planos de alternativas emergenciais para as ocorrências físicas, 

inundações, desabamentos e eventos geradores de concentração de tráfego, objetivando manter a 

fluidez e a segurança dos deslocamentos. 

Seção III 

 Da Infraestrutura Viária para Veículos

 Art. 203. A infraestrutura viária do Município orienta-se pela definição de uma rede 

hierarquizada de vias, abrangendo todo o território municipal, compatibilizada com o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) e adequada às características físicas e funcionais das vias existentes, ou 

planejadas, compreendendo duas categorias: 

 I - Rede Viária Estrutural (RVE), composta por: 

 a) Via Expressa (VE) ou Via de Trânsito Rápido (VTR); 

 b) Via Arterial I (VA-I); 

 c) Via Arterial II (VA-II); 

 d) Pista Marginal (PM); 

 II - Rede Viária Complementar (RVC), composta por: 

 a) Via Coletora I (VC-I); 

 b) Via Coletora II (VC-II); 

 c) Via Local (VL); 

 d) Via de Pedestre e/ou de transporte não motorizado (VP). 

 Art. 204. Para efeito da hierarquização do sistema viário do Município, são consideradas 

as seguintes definições: 

 I - a Rede Viária Estrutural (RVE) deve promover a articulação do Município de Salvador 

com os municípios vizinhos da RMS e sua interligação com os demais municípios do Estado da Bahia 

e de outros estados da federação, compreendendo o seguinte enquadramento: 

 a) Via Expressa (VE) ou Via de Trânsito Rápido (VTR), destinada ao fluxo contínuo de 

veículos, com a função principal de promover a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o 

sistema viário urbano, constituindo-se no sistema de penetração urbana no Município e contemplando 

faixas de tráfego preferenciais para a circulação do transporte coletivo, que terão prioridade sobre 

qualquer outro uso projetado ou existente na área destinada à sua implantação; 

 b) Via Arterial I (VA-I), com a função principal de interligar as diversas regiões do 

Município, promovendo ligações intraurbanas de média distância, articulando-se com as vias 

expressas e arteriais e com outras de categoria inferior, contando com faixas de tráfego segregadas 

para o transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou existente na 

área destinada à sua implantação; 

 c) Via Arterial II (VA-II), com a mesma função da Via Arterial I, diferindo apenas pelas 

suas características geométricas, devido à menor capacidade de tráfego em relação à Via Arterial I, 

em razão da impossibilidade física de implantação de via marginal, e devendo contar, sempre que 

possível, com faixas exclusivas ou preferenciais para a circulação do transporte coletivo; 

 d) Pista Marginal (PM), com função complementar à malha de vias expressas e 

arteriais, desenvolvendo-se em pista de rolamento paralela a estas, possibilitando o acesso às 

propriedades lindeiras, bem como sua interligação com vias hierarquicamente inferiores, e/ou 

contendo a infraestrutura viária de interconexão com outras vias da RVE; 

 II - a Rede Viária Complementar (RVC) deve promover a ligação entre a rede viária 

estrutural e as demais vias do Município, compreendendo o seguinte enquadramento: 

 a) Via Coletora I (VC-I), com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do 

trânsito local e de passagem em percursos entre bairros lindeiros; 

 b) Via Coletora II (VC-II), com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do 

trânsito local dos núcleos dos bairros; 

 c) Via Local (VL), utilizada estritamente para o trânsito interno aos bairros, tendo a 

função de dar acesso às moradias, às atividades comerciais e de serviços, industriais, institucionais, 

a estacionamentos, parques e similares, que não tenham acesso direto pelas vias arteriais ou 

coletoras; 

 d) Via de Pedestre e/ou de transporte não motorizado (VP), incluindo as ciclovias e 

vias exclusivas para pedestres, onde não é permitida a circulação de veículos automotores, exceto 

em casos e/ou horários especiais pré-autorizados pelo órgão de gestão do trânsito, para garantir os 

acessos locais. 

 §1º Essa infraestrutura viária do Município está indicada sem distinção de níveis I e II 

para as vias arteriais e coletoras, no Mapa 04 do Anexo 03 integrantes desta Lei. 

 §2º A existência de linhas de transporte coletivo, no interior das vias expressas (VE), 

se provida de paradas intermediárias para atendimento aos usuários, deverão estar localizadas em 

pistas totalmente segregadas do tráfego geral, ou se situarem, obrigatoriamente, nas vias marginais 

às pistas de trânsito expresso. 

 §3º Se existentes nas vias expressas, estas paradas do transporte coletivo deverão 

estar acessíveis aos usuários sempre através de passagens em desnível com o fluxo de veículos. 

 Art. 205. O enquadramento das vias que integram a Rede Viária Estrutural do Município 

de Salvador, nas subcategorias a que se refere o art. 204, será realizado por meio de ato do Executivo, 

o qual deverá ser atualizado a cada decurso de dois anos, após a promulgação desta Lei, atendendo 

aos critérios funcionais e geométricos definidos nos Quadros 06 e 07 do Anexo 2 desta Lei. 

 Parágrafo único. Como decorrência da implementação de melhorias físicas nas vias 

existentes, as mesmas deverão ser reenquadradas na nova subcategoria pertinente, com a edição 

de decreto para uma regulamentação temporária, até seu enquadramento definitivo, conforme 

especificado no caput deste artigo. 

 Art. 206. São diretrizes para a expansão e melhoria da rede viária do Município: 

 I - elaboração e implementação de Plano do Sistema Viário; 

 II - consolidação, complementação e promoção da articulação em rede do sistema 

viário urbano e metropolitano; 

 III - definição do sistema viário arterial, apoiado na sua conexão com as vias que 

compõem o sistema de vias expressas no Município: nas rodovias BR-324 e BA-528, na Avenida Luís 

Viana (Av. Paralela), a VEBTS (Via Expressa da Baia de Todos os Santos) e articulação com as rodovias 

BA-526 (CIA-Aeroporto) e BA-099 (Estrada do Coco); 

 IV - complementação das ligações viárias transversais entre a Orla Atlântica e a Orla da 

Baía de Todos os Santos, por meio da implantação de novas vias arteriais, promovendo a sua conexão 

com as demais vias da Rede Viária Estrutural, conforme indicado no Mapa 04 do Anexo 03 e Quadro 

08 do Anexo 02 desta Lei; 

 V - compatibilização das solicitações de abertura de novos arruamentos e ou 

loteamentos com a estrutura do sistema viário existente, ou planejado, assegurando a continuidade 

da malha viária em áreas de expansão urbana e respeitando as características físicas definidas no 

Quadro 07 do Anexo 02 e indicadas no Mapa 04 do Anexo 03 desta Lei; 

 VI - adequação das características físicas das vias e de suas interseções nas áreas já 

consolidadas, a fim de promover a melhoria operacional dos pontos críticos do trânsito, relacionados 

no Quadro 08 do Anexo 02 e indicados no Mapa 04 do Anexo 03 desta Lei; 

 VII - desenvolvimento das estratégias de circulação segura de veículos e pedestres e 

provimento dos sistemas de sinalização de tráfego (horizontal, vertical e semafórica), adequados à 
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otimização do uso da rede viária compatíveis com as recomendações do CTB; 

 VIII - monitorar definição e monitoração de indicadores sobre o desempenho 

operacional da segurança e fluidez do trânsito; 

 IX - implantação e manutenção do paisagismo nas áreas livres da rede viária estrutural; 

 X - definição de indicadores para monitoração, avaliação e controle sistemático dos 

níveis de poluição ambiental, causados pela emissão de gases, pelos veículos automotores; 

 XI - valorização do potencial ecológico nos projetos de vias que atravessam ou 

tangenciam Unidades de Conservação. 

 §1º As principais intervenções a serem executadas na rede viária do Município, para 

adequá-la aos requisitos físicos e operacionais de desempenho requeridos, estão relacionadas no 

Quadro 08 do Anexo 02 e indicadas no Mapa 04 do Anexo 03 desta Lei. 

 §2º Para cada uma das vias já existentes e indicadas no Mapa 04 do Anexo 03, o 

Executivo deverá elaborar um Projeto Funcional de Adequação Viária (PAV), contemplando as 

diretrizes urbanísticas deste PDDU e, principalmente, a articulação viária e de transporte, com os 

sistemas existentes ou planejados para as áreas de entorno. 

 §3º Para cada uma das novas ligações viárias e para as vias indicadas para serem 

duplicadas ou ampliadas, constantes do Quadro 08 do Anexo 02 e Mapas 04 e 05 do Anexo 03, e 

que passarão a compor a (RVE) Rede Viária Estrutural - vias expressas, arteriais ou marginais ou 

corredores de transporte - mas que ainda não tiverem projetos funcionais definidores e compatíveis 

quanto às suas operacionalidades para o tráfego geral e de apoio ao transporte coletivo, o Poder 

Executivo Municipal deverá elaborá-los de acordo com os parâmetros mínimos fixados no Quadro 07 

do Anexo 02, institucionalizando-os por meio de Decretos de Alinhamento Viário, específicos a cada 

projeto. 

Seção IV

Do Deslocamento de Pedestres e de Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida

 Art. 207. As diretrizes para o deslocamento de pedestres têm como premissas 

básicas a reconquista do logradouro público como espaço de integração social no ambiente urbano, 

adequando-o à circulação de pessoas e garantindo a acessibilidade universal, particularmente para 

aquelas com mobilidade reduzida, cujas necessidades devem ser contempladas adequadamente no 

planejamento, no projeto, implantação e manutenção de espaços viários e de equipamentos de uso 

público. 

 Art. 208. São diretrizes para o deslocamento de pedestres e de pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida: 

 I - garantia da autonomia, segurança e conforto na circulação de pedestres, com 

adoção de parâmetros ergonômicos nos logradouros públicos e espaços privados de uso público, 

contemplando a diversidade, a especificidade e as necessidades dos indivíduos de diferentes idades, 

constituição física, ou com limitações de deslocamento, contribuindo para a mobilidade inclusiva dos 

mesmos; 

 II - incentivo à implantação de estruturas para a redução de velocidade do trânsito 

veicular em áreas com grande conflito com a circulação de pedestre; 

 III - planejamento da implementação de vias exclusivas para pedestres e adequação 

das existentes, obedecendo aos princípios da acessibilidade e do desenho universal, contando com 

dispositivos de segurança, separando a circulação dos pedestres do trânsito de veículos automotores; 

 IV - implantação de equipamentos de transposição dos pedestres, em desnível com 

a circulação de veículos, adaptando-os às necessidades das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, assegurando autonomia, segurança e conforto em trechos de vias ou locais que 

não permitem a interrupção do tráfego de veículos automotores; 

 V - garantia de que os passeios e calçadas tenham largura adequada para contemplar 

a circulação de pessoas, a implantação de mobiliário urbano, paisagismo e arborização; 

 VI - planejamento e implementação da infraestrutura de uso contínuo destinada 

à circulação de pedestres, integrados aos demais modos de deslocamento, inclusive com a 

implantação de sistema de circulação vertical, interligando as cumeadas dos altiplanos com os vales, 

possibilitando deslocamentos rápidos e seguros e facilitando a conexão entre os distintos modais de 

transporte; 

 VII - manter permanentemente livre e garantir a desobstrução dos espaços públicos 

destinados à circulação de pessoas; 

 VIII - prioridade para a circulação de pedestres sobre o trânsito de veículos automotores 

nas vias em geral, mas especialmente nas vias coletoras e locais; 

 IX - adoção de meios de sinalização adequados à orientação geral e específica para 

pessoas com deficiência visual e auditiva nos logradouros, e suas travessias, e nos equipamentos 

públicos e de uso público; 

 X - adaptação dos espaços de circulação de pedestres às necessidades dos usuários 

com necessidades especiais, possibilitando deslocamento continuo e condições favoráveis de 

mobilidade, especialmente nos logradouros e edificações de uso público; 

 XI - assegurar junto aos equipamentos de conexão com os modais motorizados, 

existentes ou planejados, uma adequação da microacessibilidade da região em torno dos mesmos; 

 XII - consolidação de um subsistema Auxiliar Local de apoio no acesso ao sistema 

de transporte coletivo, em regiões que não possam ser atendidas pelos subsistemas Convencional 

e Complementar de transporte coletivo do Município de Salvador, considerando a hipótese de 

equipamentos urbanos, motorizados ou não, como calçadas, passeios, rampas e escadarias 

especiais, escadas rolantes, ascensores verticais, planos inclinados, teleféricos e similares. 

 Parágrafo único: Este subsistema Auxiliar Local poderá ter a sua gestão 

operacionalizada por um agente do setor público ou autorizado. 

Seção V 

Do Transporte Cicloviário

 Art. 209. O transporte cicloviário é caracterizado pela infraestrutura de vias destinadas 

à circulação segura de bicicletas e outros veículos, não motorizados, através de ciclovias, ciclofaixas 

ou ciclorrotas, devidamente sinalizadas, e de seus equipamentos de apoio, formado por bicicletários, 

paraciclos e similares. 

 Parágrafo único. Os componentes do sistema cicloviário são categorizados em: 

 I - ciclovias, isoladas fisicamente da circulação dos demais veículos motorizados; 

 II - ciclofaixas, implantadas ao lado das faixas do trânsito geral, contudo separadas do 

fluxo, valendo-se de sinalização de tráfego especial (definidas pelo CTB); 

 III - ciclorrotas, consistindo de trechos viários, contendo uma simples indicação 

sinalizando a presença de bicicletas na circulação do tráfego geral; 

 IV - bicicletários, locais para estacionamento e guarda de bicicletas, de uso público, 

oneroso ou não; 

 V - paraciclos, pontos localizados para estacionamento de curta duração, de uso 

público e gratuito. 

 Art. 210. São diretrizes para o transporte cicloviário: 

 I - elaboração e implementação de Plano Cicloviário; 

 II - continuidade do planejamento, projeto e implantação de rede cicloviária contínua 

e articulada aos outros modos de transporte, principalmente aos vinculados à Rede Integrada 

Multimodal do Transporte Coletivo de Salvador; 

 III - priorização da implantação, junto às estações metroviárias, aos terminais e pontos 

de conexão intermodal de transportes, de bicicletários dotados de condições de conforto, segurança 

e boa acessibilidade; 

 I - estímulo à implantação de bicicletários nas zonas de centralidades municipais e nos 

empreendimentos classificados como Polos Geradores de Tráfego (PGT); 

 V - desenvolvimento de soluções facilitadoras do uso de bicicletas para pessoas com 

deficiências ou com mobilidade reduzida, contribuindo para a mobilidade inclusiva; 

 VI - tratamento preferencial para o trânsito de bicicletas, garantindo a segurança do 

ciclista em cruzamentos viários e pontos de conversão, com a sinalização de tráfego apropriada; 

 VII - definição de normas de circulação segura e de conduta do ciclista para o transporte 

cicloviário cotidiano; 

 VIII - promoção e regulamentação da implantação de sistemas de compartilhamento 

de bicicletas para uso da população em geral, em especial junto aos equipamentos de conexão 

intermodal;

 IX - priorizar a implantação de ciclovias e bicicletários em toda a borda marítima e 

áreas de atração turística. 

 Parágrafo único. As vias que compõem a estrutura básica para elaboração de uma 

Rede Cicloviária em Salvador estão indicadas no Mapa 05 do Anexo 03 desta Lei e deverão ser 

complementadas pelo PlaMob, com a indicação de uma rede de ciclofaixas/ciclorrotas de penetração 

no interior dos bairros. 

Seção VI 

 Do Estacionamento de Veículos

 Art. 211. A realização dos deslocamentos urbanos exige que sejam proporcionados 

locais adequados para o estacionamento dos veículos, de forma acessível, segura e confortável. 

 Art. 212. São diretrizes para o estacionamento de veículos: 

 I - estabelecimento de indicadores de proporcionalidade para empreendimentos 

imobiliários em relação à intensidade das atividades urbanas, especificando a quantidade mínima de 

vagas para estacionamento, de curta, média ou longa duração; 

 II - reserva de vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida e para usuários com preferência de atendimento - idosos, gestantes, senhoras com criança 

de colo e outras definidas por legislação específica; 

 III - garantia de proporcionalidade de vagas destinadas a automóveis de pequeno, médio 

ou grande porte em todos os empreendimentos de uso público e nos condomínios multirresidenciais; 

 IV - definição de áreas de parada rápida de veículos para embarque/desembarque de 

passageiros junto aos equipamentos de conexão intermodal e aos Polos Geradores de Tráfego (PGT); 

 V - estabelecimento de normas de circulação interna e de sinalização de tráfego para 

os empreendimentos de uso público. 

Seção VII 

 Do Transporte de Passageiros

 Art. 213. O transporte de passageiros no âmbito municipal de Salvador poderá ter a 

natureza de um serviço operado pelo poder público ou pelo setor privado.

 §1º O serviço público de transporte de passageiros deve ser acessível a toda a 

população e é formado pelo conjunto de modais de uso público identificado por STPP - Sistema de 

Transporte Público de Passageiros. 

 §2º O serviço de transporte privado de passageiros não é aberto ao público para 

realização de viagens e é composto por modais que proporcionem um relacionamento, de âmbito 

particular e privativo, entre seus operadores e os passageiros. 

 Art. 214. O STPP tem duas formas de operação: 

 I - por um Transporte Coletivo, caracterizado pela definição de linhas, de itinerários, 

com pontos de parada pré-estabelecidos, programação operacional, tipologia da frota de veículos; 

 II - por um Transporte Individual, caracterizado pelo uso de veículos de aluguel, 

percorrendo rotas variáveis e de livre acesso a todos os usuários que os solicitarem, realizando 

viagens individualizadas. 

 Parágrafo único. Para o funcionamento e remuneração do STPP, o Poder Executivo 

Municipal deverá fixar tarifas de uso pelos passageiros, eventualmente diferenciadas para cada 

modal de transporte, e considerando distintos sistemas de tarifação integrada, inclusive com o 

transporte metropolitano. 

 Art. 215. A Rede Integrada e Multimodal do Transporte Coletivo de Salvador/RMS 

deve ser estruturada em modelo hierarquizado, obedecendo a uma lógica operacional multimodal, 

com projetos adequados para garantir a acessibilidade universal, possuindo modelo de integração 

física, operacional e tarifária, considerando todos os modais de transportes, motorizados e não 

motorizados. 

 Art. 216. A Rede Integrada e Multimodal do Transporte Coletivo de Salvador/RMS 

compreende os seguintes subsistemas: 
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 I - Subsistema Estrutural de alta capacidade, composto pelas linhas 1 e 2 do Metrô, e 

de média capacidade, com o uso do sistema VLT - Veículo Leve sobre Trilhos, em substituição ao trem 

de subúrbio vigente, e pelo sistema BRT - Bus Rapid Transit, podendo, ainda, fazer uso de outras 

tecnologias adequadas ao atendimento da demanda; 

 II - Subsistema Municipal Convencional, de baixa capacidade, que corresponde à rede 

de serviço regular do transporte coletivo de passageiros, operando sobre pneus, sendo composto por 

linhas troncais integradas, em terminais de transbordo, e que percorrem predominantemente vias 

arteriais, ou coletoras, além das demais linhas de ônibus convencionais no acesso aos centros de 

bairro; 

 III - Subsistema Municipal Complementar, que opera em roteiros não atendidos pelos 

subsistemas Estrutural e Convencional, com a função de complementá-los localmente; 

 IV - Subsistema Municipal de Serviços Especiais, que opera com serviços diferenciados, 

seletivos, executivos, turísticos e destinados ao atendimento de parcela da demanda com 

necessidades específicas, podendo ter atendimento expresso, total ou parcialmente, com conforto 

diferenciado no veículo, ou para transporte de malas, no caso de acesso a aeroportos e rodoviárias; 

 V - Subsistema Auxiliar Local, motorizado ou não motorizado, de fundamental e 

estratégica relevância, que tem como função facilitar o acesso em regiões topograficamente 

acidentadas e garantir a conexão entre os diversos modos de transporte operantes, fornecendo 

a microacessibilidade em todo o Município, tais como passeios, rampas e escadarias especiais, 

escadas rolantes, ascensores verticais, planos inclinados e teleféricos; 

 VI - Subsistemas Metropolitano e Intermunicipal, sob a gestão do Estado da Bahia, 

porém com algum tipo de articulação, integração, complementação ou compartilhamento com os 

sistemas de transporte e com a infraestrutura viária de Salvador, que poderão adentrar o Município 

de Salvador apenas até a primeira estação do transporte de alta ou média capacidade, lindeiros aos 

seus corredores de transporte de penetração no Município. 

 Parágrafo único. A circulação e paradas do subsistema metropolitano e/ou 

intermunicipal deverá se ater aos percursos e locais de estacionamento e parada dos veículos, pré-

definidos pelo órgão gestor do trânsito municipal e regulamentados pelo Executivo Municipal. 

 Art. 217. São consideradas para efeito de hierarquização e estruturação do Sistema de 

Transporte Coletivo de Passageiros as seguintes categorias: 

 I - Transporte de Alta Capacidade - modalidade de transporte de passageiros que opera 

em vias totalmente segregadas, alimentado nas estações de transbordo, atendendo a demandas 

acima de 20.000 (vinte mil) passageiros/hora/sentido; 

 II - Transporte de Média Capacidade - modalidade de transporte de passageiros que 

opera em vias parcialmente segregadas ou contendo faixas exclusivas, alimentado de usuários, em 

pontos de parada, atendendo a demandas entre 10.000 (dez mil) e 30.000 (trinta mil) passageiros/

hora/sentido; 

 III - Transporte de Baixa Capacidade - modalidade de transporte de passageiros, 

complementar aos sistemas de alta e média capacidade, que opera garantindo a microacessibilidade 

do sistema de transporte ao interior dos bairros, circulando em tráfego misto, compartilhando o 

uso do sistema viário com os demais veículos, atendendo demandas inferiores a 12.000 (doze mil) 

passageiros/hora/sentido. 

 Parágrafo único. Os corredores e eixos de transporte coletivo de passageiros, 

hierarquizados segundo as categorias de alta, média ou baixa capacidade, são aqueles representados 

no Mapa 05 do Anexo 03 desta Lei. 

 Art. 218. São diretrizes gerais para o transporte coletivo de passageiros: 

 I - elaboração e implementação de Plano do Transporte Coletivo; 

 II - reestruturação do Subsistema de Transporte Coletivo por Ônibus - STCO, resultante 

de novo modelo físico-operacional e tarifário no Município, decorrente da implantação dos sistemas 

estruturais de alta e média capacidade; 

 III - consolidação do Subsistema Auxiliar Local, garantindo a microacessibilidade dos 

bairros lindeiros aos sistemas de transporte coletivo em todo o Município; 

 IV - complementação e regulamentação dos Serviços Especiais, de forma a minimizar 

seu impacto na operação do trânsito em geral e nas operações dos sistemas de transporte 

municipais, promovendo o uso desse modal em substituição ao transporte individual, incluindo o 

serviço de transporte ao Aeroporto; 

 V - promoção da gestão da demanda por transportes, aproveitando as densidades do 

uso e ocupação do solo ao longo dos corredores estruturais de alta e média capacidade, de forma 

a contribuir para o uso mais equilibrado da oferta dos transportes, principalmente nos períodos 

de pico, reduzindo os movimentos pendulares e aproveitando melhor a oferta no contra fluxo 

normalmente ocioso; 

 VI - caracterização do sistema hierarquizado dos corredores de transporte coletivo, 

que levará em consideração o crescimento progressivo da demanda ao longo do tempo e os modais 

de transporte que possam atender a essas demandas crescentes, mediante eventual substituição de 

suas tecnologias; 

 VII - implantação de vias segregadas do tráfego geral com exclusividade para a 

circulação do transporte coletivo nos corredores, compatíveis com os níveis de demanda existente 

ou futura, conforme estabelecido no inciso anterior, e respeitando os parâmetros definidos no art. 

219; 

 VIII - tratamento preferencial para a circulação dos serviços de transporte coletivo nos 

projetos do sistema viário, incluindo otimização semafórica nos principais corredores que favoreçam 

o desempenho do transporte coletivo; 

 IX - programação operacional, adequando a oferta do serviço à evolução da demanda, 

mediante a utilização de instrumentos de aferição e gestão; 

 X - exigência do cumprimento dos requisitos de acessibilidade universal estabelecidos 

nas normas técnicas específicas pelos veículos de transporte coletivo; 

 XI - promoção de medidas de melhoria no sistema de informação e comunicação com 

os usuários do transporte de passageiros; 

 XII - estímulo à modernização tecnológica, utilizando sistemas inteligentes de controle 

da oferta e uso de veículos de transporte; 

 XIII - articulação física, operacional e tarifária dos sistemas metropolitano e municipal 

de transportes coletivo, visando à racionalização da circulação das linhas nas vias, estações de 

transbordo e terminais de Salvador, agilizando a forma de cobrança tarifária dos passageiros; 

 XIV - regulamentação dos serviços de fretamento, de forma a minimizar seu impacto na 

operação do trânsito em geral e nas operações dos sistemas de transporte municipais, considerando 

as adequadas conexões para integração e estacionamento dos veículos utilizados; 

 XV - consolidação da articulação dos terminais marítimos e aeroportuário de 

passageiros à Rede Integrada e Multimodal do Transporte Coletivo de Salvador/RMS; 

 XVI - definição e implantação de política de transportes de passageiros para as ilhas do 

Município, integrada ao sistema continental; 

 XVII - adoção de medidas que minimizem os impactos ambientais na implementação 

dos modais de transporte, como o uso de fontes renováveis de energia e soluções menos poluentes, 

uso racional da água e instalações sanitárias adequadas. 

 Art. 219. São diretrizes para a determinação da macroestrutura dos subsistemas de 

transporte de alta e média capacidade: 

 I - conclusão da implantação da Linha 01 do Metrô, Lapa/Pirajá, e sua expansão até a 

região de Águas Claras; 

 II - continuidade da construção da Linha 02 do Metrô, Acesso Norte/ Lauro de Freitas; 

 III - articulação, por meio do subsistema de alta e média capacidade, da conexão com 

as linhas de transporte dos municípios das RMS; 

 IV - implantação de vias segregadas para a circulação do transporte coletivo nos 

corredores estruturais, compatibilizando-os com as demandas existentes e futuras, numa forma 

progressiva para seu atendimento, e adequando a tecnologia veicular às mesmas; 

 V - implantação do Corredor Longitudinal Multimodal da Orla da Baía de Todos os 

Santos, utilizando sistema de média capacidade em substituição à infraestrutura do trem de subúrbio 

existente, para atendimento às regiões do Comércio e da Lapa, com ramal interligando a região da 

Calçada à Ribeira; 

 VI - análise da viabilidade técnica da implantação de subsistema de média capacidade 

para a estruturação do Corredor Longitudinal Multimodal da Orla Atlântica, interligando o bairro de 

Itapuã ao Centro Antigo; 

 VII - implantação de subsistema de média capacidade nos principais corredores 

de transporte coletivo da Macroárea de Urbanização Consolidada, em especial nas interligações: 

Aeroporto/Pituba; Pituba/Comércio e Lapa/Iguatemi; 

 VIII - implantação dos Corredores Transversais à Macroárea de Estruturação Urbana, 

interligando a Orla da Baía de Todos os Santos e a Orla Atlântica com a operação de subsistema de 

média capacidade, através das diretrizes das avenidas: Luiz Eduardo Magalhães/San Martin; Gal 

Costa/Pinto de Aguiar; 29 de Março/Orlando Gomes; São Cristóvão/ Dorival Caymmi; 

 IX - estabelecimento de tratamentos preferenciais ao ônibus na circulação do tráfego 

pelas vias indicadas como corredores secundários, atuais ou a serem implementados; 

 X - promoção de medidas de eficiência física e operacional na integração multimodal 

nos equipamentos de conexão; 

 XI - previsão nos projetos das estações metroviárias e dos pontos de parada de VLT e 

BRT de áreas contíguas para o estacionamento de veículos do transporte individual, para bicicletários 

e áreas de parada rápida destinada ao embarque e desembarque de passageiros de automóveis e 

pontos de táxi; 

 XII - fomento à utilização de fontes de energias renováveis nos veículos que operem o 

subsistema BRT ou outra tecnologia ajustada à demanda. 

 Parágrafo único. A macroestrutura dessa Rede Integrada e Multimodal do Transporte 

Coletivo de Salvador está indicada no Mapa 05 do Anexo 03. 

 Art. 220. São diretrizes para o transporte de baixa capacidade: 

 I - consolidação da reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus - 

STCO, de acordo com a legislação de concessão dos serviços; 

 II - consolidação dos demais corredores de transporte, interligando as regiões 

atendidas pelo sistema Convencional e equacionando a integração com os serviços de alta e média 

capacidades; 

 III. adoção de medidas que priorizem a circulação do transporte coletivo nos corredores, 

em relação ao tráfego geral, de acordo com a evolução da demanda; 

 IV - fomento à utilização de energias renováveis nos veículos que operem os 

subsistemas convencional e complementar; 

 V - integração físico-operacional e tarifária do transporte de baixa capacidade à Rede 

Integrada e Multimodal do Transportes Coletivo de Salvador; 

 VI - implantação dos serviços de transporte coletivo do subsistema Complementar nas 

ilhas do Município, articulado à Rede Integrada e Multimodal do Transporte Coletivo de Salvador por 

meio do Sistema Hidroviário; 

 VII - institucionalizar e regulamentar o transporte hidroviário como componente da 

Rede Integrada e Multimodal de Transportes Coletivo de Salvador/RMS. 

 Art. 221. O subsistema de transporte Metropolitano por ônibus deverá possuir seus 

percursos, internamente a Salvador, se apoiando somente nas vias indicadas no Mapa 05 do Anexo 

03 desta Lei, tendo seus pontos terminais localizados em equipamentos de conexão situados junto a 

uma estação dos subsistemas elencados como de alta ou média capacidades, na primeira estação de 

contato com os mesmos, ao se adentrarem no Município de Salvador. 

 Art. 222. Os principais eixos de transporte coletivo de passageiros que deverão conter 

uma infraestrutura comportando os subsistemas de alta ou média capacidades, em pistas exclusivas 

a esses modais, ou com tratamento preferencial na circulação adequado às suas tecnologias, estão 

indicados no Mapa 05 do Anexo 03 desta Lei. 

 §1º Os corredores de transporte indicados nesse Mapa 05, para serem suporte 

de linhas de transporte de alta ou média capacidade e do subsistema auxiliar local, deverão ter 

determinados seus portes, tecnologia veicular e épocas de implementação. 

 §2º As indicações contidas nesse Mapa 05 do Anexo 03, referentes aos pontos de 

integração modal entre os subsistemas contém os locais aproximados dos equipamentos de conexão 

modal - terminais de ônibus, ascensores, planos inclinados, estações náuticas e teleféricos. 

 §3º As indicações do Mapa 05 do Anexo 03 relacionadas quanto às vias de apoio aos 

percursos dos subsistemas do STCO ou Complementar, deverão ser ajustadas à medida que novos 

arruamentos ou loteamentos forem sendo agregados ao sistema viário municipal. 
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Seção VIII

Do Transporte Público Individual

 Art. 223. É considerado, como componente do transporte público individual, os serviços 

de táxis, característico de veículo de aluguel, de uso pela população em geral, com liberdade de 

definição do roteiro da viagem, de horários, de condições de conforto e com veículos com capacidade 

máxima de 5 (cinco) passageiros. 

 Art. 224. Os serviços de táxi poderão ser prestados por condutores autônomos, 

isoladamente ou vinculados a cooperativa específica, ou ainda, a empresas operadoras, em cada 

categoria desses serviços, necessariamente cadastrados, previamente à execução dos serviços, 

junto ao órgão público municipal responsável pelo setor, conforme legislação específica definida pelo 

Executivo Municipal. 

 Art. 225. São diretrizes gerais para o transporte público individual de passageiros: 

 I - definição da operação dos serviços de táxi, como uma permissão do Executivo 

Municipal; 

 II - fixação de proporcionalidade de alvarás de permissão à frota de táxis, em função da 

população residente em Salvador e reajustá-la a cada quatro anos; 

 III - aperfeiçoamento dos serviços de transporte por táxi em termos físicos e 

operacionais; 

 IV - estabelecimento dos requisitos mínimos de segurança veicular e dos usuários, 

complementares às exigências fixadas no CTB; 

 V - definição e regulamentação das características mínimas para operação dos 

serviços, conforme suas condições específicas de utilização; 

 VI - estabelecimento de padrão visual dos veículos, e de identificação dos condutores 

característico para cada categoria; 

 VII - estabelecimento regulamentação para normatizar o uso pelos passageiros, a 

conduta dos operadores e editar um manual de fiscalização, com definição dos direitos, deveres e 

sanções, regulamentados pelo órgão municipal responsável pela gestão do setor. 

Seção IX

Do Sistema de Transporte de Conexão Estadual e Nacional

 Art. 226. São consideradas como componentes do Sistema de Mobilidade de Salvador 

os diferentes subsistemas geridos por outras instâncias de Governo (Estaduais ou Federal), mas que 

tenham seus modais de transporte e respectivas infraestruturas situadas no Município, tanto para 

o transporte de passageiros como de carga - compreendendo o Rodoviário, Ferroviário, Marítimo e 

Aeroviário. 

 Art. 227. São diretrizes para o Sistema de Transporte Rodoviário: 

 I - utilização, quando no interior da cidade, de rotas apoiadas nas vias expressas 

municipais com pontos de parada predefinidos e regulamentados pelo órgão de gestão do trânsito 

municipal; 

 II - implantação de novo Terminal Rodoviário de Passageiros, nas proximidades da 

interseção da BR-324 com a Av. 29 de Março, em Águas Claras, para o atendimento às demandas 

de viagens intermunicipais de média e longa distâncias, conectado a linha de transporte de alta 

capacidade do Município. 

 Art. 228. São diretrizes para o Transporte Ferroviário: 

 I - definição de local e fomento à implantação de estação Rodoferroviária junto ao Polo 

Logístico de Valéria/Água Claras, nas proximidades da interseção da BR-324 e corredor da Av. 29 de 

Março; 

 II - implementação de traçado ferroviário interligando a antiga ferrovia de Alagoinhas 

até atingir a região do Polo Logístico planejado; 

 III - garantia das travessias da nova ferrovia pelos pedestres e de veículos, da nova 

ferrovia, sempre em desnível, e devidamente protegidas. 

 Art. 229. São diretrizes para o Transporte Marítimo: 

 I - ampliação e consolidação das instalações portuárias para atender o transporte de 

passageiros de longo percurso; 

 II - implementação, ampliação e consolidação do sistema de navegação turístico-

recreativa; 

 III - implantação, ampliação e consolidação das instalações hidroviárias no Município; 

 IV - estabelecimento da localização e características para implementação dos 

atracadouros/píeres vinculados a via náutica da Baia de Todos os Santos; 

 V - regulamentação dos serviços hidroviários de passageiros entre as ilhas, e destas 

com a parte continental do Município, articulada com a Rede Integrada e Multimodal do Transporte 

Coletivo de Salvador; 

 VI - implantação, nas áreas de tráfego hidroviário regular, de sinalização indicativa das 

rotas de transporte, zonas de fundeio e áreas de proibição de pesca e mergulho. 

 Art. 230. São diretrizes para o Transporte Aeroviário: 

 I - análise e consolidação, no âmbito municipal, do Plano de Expansão das Instalações 

Aeroportuárias de Salvador, elaborado pelo Governo Federal; 

 II - fomento à implantação de transporte especial para articulação do terminal de 

passageiros com a estação metroviária da Linha 2, junto ao Aeroporto/BA-099; 

 III - criação de serviços especiais de transporte para atender diretamente pontos de 

interesse turístico da cidade, a partir do Aeroporto; 

 IV - definição e monitoramento dos locais de pouso, decolagem e circulação no espaço 

aéreo urbano de helicópteros, hidroaviões e veículos aerostáticos. 

Seção X

Do Transporte de Cargas

 Art. 231. A organização funcional da circulação de cargas no território do Município 

compreende: 

 I - a estruturação, hierarquização e regulamentação da rede multimodal de transporte 

de carga, compartilhando ou não o viário com o trânsito em geral; 

 II - a preferência de tratamento na circulação do tráfego para os corredores de maior 

fluxo de carga e que ofereçam maiores riscos, possibilitando um melhor desempenho operacional e 

acessibilidade aos pontos de transbordo de carga, com redução de custos e efeitos negativos sobre o 

trânsito, a comunidade e o meio ambiente. 

 Art. 232. Para efeito da hierarquização do sistema de transporte de cargas são 

consideradas as seguintes categorias de corredores: 

 I - Corredor Primário (CPR), destinado ao tráfego de cargas a partir de 15 (quinze) 

toneladas de Peso Bruto Total (PBT), e veículos de grande porte; 

 II - Corredor Secundário (CSE), destinado ao tráfego de cargas entre 04 (quatro) e 

15 (quinze) toneladas de Peso Bruto Total (PBT), usando caminhões trucados de até 12 metros de 

comprimento; 

 III - Corredor Terciário (CTE), destinado ao tráfego de cargas, transportada em veículos 

urbanos de carga (VUC) de até 4 (quatro) toneladas de carga útil ou utilitários/ caminhonetes, 

compreendendo às demais vias do Município. 

 §1º O transporte de cargas no Município de Salvador estrutura-se de acordo com as 

rotas e pistas de circulação preferencial de caminhões/ carretas indicadas vias exclusivas definidas 

no Mapa 06 do Anexo 03 desta Lei. 

 §2º O Executivo baseado nas diretrizes deste PDDU regulamentará o transporte de 

cargas no território do Município de Salvador. 

 Art. 233. As diretrizes para o transporte de cargas são: 

 I - elaboração do Plano Diretor de Transporte de Cargas (PDCG), seguindo as diretrizes 

determinadas pelo Plano de Mobilidade Urbana de Salvador e pelo Plano Estadual de Logística da 

Bahia (PELT), concebendo o serviço de transportes de carga no Município, com modelo hierarquizado 

para o uso de corredores de carga, indicados no Mapa 06 do Anexo 03; 

 II - incorporação da gestão mista de riscos, público e privado, ao planejamento do setor, 

envolvendo avaliação de danos, protocolos de operações de carga descarga e transporte, locais e 

períodos de livre trânsito, monitoração, planos de contingenciamento e emergência; 

 III - atualização, adequação e fiscalização do transporte de cargas perigosas no 

território municipal e definir as normas incidentes sobre as operações de transporte de cargas 

perigosas e especiais nos diversos modais; 

 IV - garantia da integração física e operacional do transporte das cargas geradas e/ou 

destinadas no interior do Estado da Bahia com o porto marítimo e com o terminal aeroportuário de 

carga de Salvador; 

 V - atualização de planos específicos para as cargas rotineiras, principalmente para 

a coleta, transporte e destinação de lixo doméstico, industrial e hospitalar e da limpeza urbana em 

geral; 

 VI - garantia da integração intermodal do sistema de transporte de cargas, com a 

implantação de novos terminais logísticos e pontos de transbordo, nas proximidades das rodovias 

estaduais e federais; 

 VII - promoção da articulação dos centros logísticos com os subsistemas de transporte 

coletivo, garantindo as condições de acesso dos trabalhadores a tais estabelecimentos; 

 VIII - revitalização das instalações industriais às margens da rodovia BR-324 para uso 

como retroporto marítimo; 

 IX - concepção e implantação do polo logístico nas margens da BR-324, no extremo 

norte do Município e próximo à interseção com o Corredor Transversal 29 de Março; 

 X - avaliação de alternativas para a implantação de outros polos logísticos, em especial, 

nas redondezas do aeroporto internacional e da região do Porto de Aratu; 

 XI - definição de política de distribuição de cargas fracionadas nas zonas de 

centralidades metropolitanas, municipais e de bairro, com a utilização dos veículos urbanos de carga 

(VUC), caminhonetes e ou caminhões para até 4 toneladas de carga útil; 

 XII - definição da localização e estruturação dos equipamentos complementares de 

suporte logístico aos sistemas de transporte de cargas, visando à racionalidade das viagens no 

Município. 

Seção XI

 Do Transporte Dutoviário

 Art. 234. São diretrizes para o transporte por dutos: 

 I - Elaboração do plano de estruturação do transporte dutoviário no Município, como 

parte integrante do PDCG, com vistas à ampliação do uso do sistema e à consequente redução de 

custos operacionais, racionalização do tráfego de superfície e gestão dos riscos de desastres no 

transporte de produtos perigosos; 

 II - Integração de terminais do sistema dutoviário aos demais elementos do sistema de 

transporte de cargas; 

 III - definição e implementação de normas de segurança para o transporte dutoviário 

no Município, e incorporá-las às normas de uso e ocupação do solo e de edificações; 

 IV - integração dos sistemas técnicos de segurança das autovias aos sistemas de 

informação permanente da defesa civil municipal; 

 V - elaboração de cadastro técnico da rede de dutos do Município com a identificação 

do produto transportado, do tipo de material e qualidade dos dutos, das pressões operacionais 

e, dispositivos de segurança para alívio das pressões, das interferências no sistema viário, das 

vizinhanças e respectivas vulnerabilidades, e do respectivo plano de contingenciamento. 

Seção XII 

Dos Equipamentos de Conexão Intra e Intermodal

 Art. 235. São considerados equipamentos de conexão: 

 I - Terminais: equipamentos destinados ao embarque e desembarque de passageiros 

e/ou cargas, localizados nas extremidades dos roteiros de transporte ou que concentrem pontos 

finais de transporte de passageiros; 

 II - estações de transbordo: equipamentos destinados ao embarque e desembarque 

de passageiros e/ou cargas, onde se interceptam um ou mais roteiros de transporte, com o objetivo 

de permitir a transferência de passageiros e/ou cargas de um roteiro para outro ou entre distintos 
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modais de transporte; 

 III - estacionamentos e bicicletários: espaços públicos ou privados destinados à guarda 

ou permanência prolongada de veículos automotores de transporte de carga ou de passageiros e de 

bicicletas; 

 IV - ascensores: equipamentos tracionados por cabos, utilizados para o transporte 

de passageiros e mercadorias, que possibilitam o deslocamento no plano vertical ou inclinado, 

interligando locais de diferentes níveis altimétricos por meio de uma estrutura fixa; 

 V - atracadouros ou hidroporto: equipamentos utilizados para o embarque e 

desembarque de passageiros e de cargas do transporte hidroviário; 

 VI - heliportos: equipamentos utilizados para o embarque e desembarque de 

passageiros e de cargas do transporte aeroviário realizado por meio de helicópteros; 

 VII - aeroporto: equipamento utilizado para o embarque e desembarque de passageiros 

e cargas do transporte aeroviário, nacional e internacional. 

 Art. 236. São diretrizes para os equipamentos de conexão: 

 I - adequação gradativa da micro acessibilidade dos equipamentos de conexão já 

existentes ou em projeto, inclusive do seu entorno imediato, segundo os critérios de acessibilidade 

universal e promoção da articulação destes, física, operacional e tarifária, com os diferentes modais 

de transporte, que a eles estejam associados; 

 II - adoção de equipamentos e mecanismos que melhorem as condições e que 

reduzam o tempo de integração nos ambientes de transbordo, garantindo eficácia e funcionalidade ã 

integração e fornecendo conforto e segurança ao usuário; 

 III - implantação de terminais rodoviários de transbordo, vinculados às estações das 

linhas do transporte coletivo de alta e média capacidade; 

 IV - aproveitamento do potencial construtivo proporcionado pelos empreendimentos 

vinculados aos sistemas de transportes, valendo-se de instrumentos urbanísticos para reverter os 

recursos decorrentes da mais valia para sua aplicação nos próprios subsistemas de transportes 

vinculados, destinados ao custeio ou novos investimentos. 

Seção XIII

 Do Transporte Privado de Passageiros

 Art. 237. Os serviços de transporte privado de passageiros podem ser efetivados com 

o uso de veículos particulares, individual ou coletivamente e com remuneração ao operador, não 

abertos ao público em geral. 

 Parágrafo único. Como transporte motorizado particular e individual consideram-se as 

diferentes formas de locomoção no território do Município, realizadas em veículos próprios e sem 

ônus tarifário a qualquer de seus ocupantes, restringindo-se unicamente às determinações do CTB. 

 Art. 238. São diretrizes para o transporte motorizado particular e individual: 

 I - incentivo à utilização do transporte solidário, com o uso do veículo de transporte 

individual particular de maneira compartilhada com mais de um passageiro em viagens com 

itinerários comuns; 

 II - incentivo à consolidação de sistemas comerciais de locação para compartilhamento 

de automóveis no uso - car pool ou van pool, junto aos equipamentos de conexão e nas zonas de 

centralidades; 

 III - consolidação de rede de estacionamentos públicos e privados, compatível com a 

gestão da demanda por automóveis, promovendo a integração com os subsistemas de transporte 

coletivo e minimizando os impactos no trânsito para o acesso às zonas de centralidades de empregos 

e de serviços; 

 IV - desenvolvimento de campanha permanente de priorização e valorização do 

pedestre junto aos condutores de veículos automotores e bicicletas; 

 V - estabelecimento de parâmetros para a implantação do controle permanente da 

emissão de poluentes veiculares. 

 Art. 239. Como transporte privado de uso coletivo são considerados os serviços 

efetivados a usuários específicos, pré-cadastrados junto aos operadores, para realização de viagens 

com características operacionais exclusivas para cada linha e condicionantes da demanda, de 

abrangência intraurbana ou intermunicipal que se destinem a Salvador. 

 Art. 240. São considerados como componentes do transporte privado coletivo as 

categorias: 

 I - escolares, para uso de passageiros pré-cadastrados junto ao próprio operador, com 

liberdade para definição do percurso, de cobertura dos custos para prestação do serviço, de fixação 

de horários e, necessariamente, usando veículos com caracterização própria e pré-vistoriados pelo 

órgão gestor do setor; 

 II - fretamento, para uso de passageiros pré-cadastrados junto aos próprios operadores 

desse subsistema, mas usando rotas e locais de acesso regulamentados pelo órgão de gestão do 

trânsito municipal, e com liberdade aos operadores para fixação de custos/tarifas, horários e tipo de 

veículos; 

 III - turístico, para uso de passageiros selecionados pelos próprios operadores, com 

liberdade de fixação de percursos, custos, fixação de horários e tipos de veículos com características 

especiais de conforto e comodidade aos usuários. 

 Art. 241. São diretrizes para o transporte coletivo de caráter privativo: 

 I - Cadastramento dos veículos a serem usados na prestação desses serviços 

especiais, junto ao órgão municipal de gestão do setor; 

 II - Cadastramento dos veículos especiais e operadores dos serviços de transporte 

escolar, especificamente caracterizados, conforme regulamentação própria, e vistoriados 

anualmente; 

 III - treinamento específico aos condutores e auxiliares do transporte escolar. 

Seção XIV 

 Da Gestão do Trânsito Veicular e de Pedestres

 Art. 242. A gestão do trânsito deverá ser feita por órgão vinculado ao Executivo e 

incorporado ao Sistema Nacional de Trânsito com as atribuições definidas no CTB no art. 5º, da Lei 

Federal Nº 9.503 de 1997 e suas complementações posteriores. 

 Art. 243. São diretrizes para a gestão do trânsito: 

 I - elaboração e implementação do Plano Diretor de Gestão do Trânsito (PDGT); 

 II - promoção da racionalização da demanda, primordialmente através de: 

 a) reorganização dos deslocamentos, evitando viagens desnecessárias, promovendo a 

redução das distâncias e promovendo a redistribuição das viagens ao longo do dia; 

 b) promoção hierárquica do uso dos sistemas mais sustentáveis como transporte não 

motorizado, motorizado coletivo e motorizado individual; 

 III - formulação e aplicação do Plano de Monitoramento do Tráfego no Município; 

 IV - elaboração decenal de Pesquisa Domiciliar de Origem-Destino (OD) de passageiros 

e de carga, adotando-a como instrumento de planejamento e monitoramento da mobilidade urbana 

tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de carga; 

 V - aplicação anual de pesquisas de contagens e velocidade do tráfego nos principais 

corredores, para a atualização permanente das matrizes OD das viagens cotidianas e de avaliação do 

desempenho do trânsito; 

 VI - elaboração, implementação e manutenção de programas de educação para o 

trânsito, envolvendo a realização de campanhas abrangentes, com medidas preventivas e corretivas, 

inclusive nas escolas, e outras especificamente voltadas para o tráfego e operações de carga / 

descarga; 

 VII - promoção de campanhas educativas visando à conscientização da população 

em geral sobre a não ocupação das vagas preferenciais de estacionamento e de uso de assentos e 

lugares nos sistemas de transporte coletivo, reservados às pessoas deficientes ou com mobilidade 

reduzida; 

 VIII - estabelecimento do controle permanente da emissão de poluentes veiculares e 

uso de fontes de energia renovável; 

 IX - adoção de campanha permanente de ordenação disciplinar específica para os 

condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros e/ou de cargas, e para condutores de 

veículos automotores de duas ou três rodas, visando à redução de acidentes e a segurança coletiva; 

 X - realização da avaliação do transporte permanente do transporte de cargas no 

Município, com ênfase no transporte de cargas perigosas; 

 X -. implantação de centrais de controle do tráfego, em tempo real, visando à 

implementação de melhorias operacionais no sistema, com integração com todos os demais 

sistemas de transporte; 

 XII - divulgação das informações sobre a qualidade operacional do trânsito no 

Município, em tempo real, para todos os usuários dos sistemas de transporte de passageiros e de 

cargas; 

 XIII - implantação de estratégias de atuação para adequação das novas tecnologias 

para os dispositivos de sinalização viária, segurança e controle do trânsito; 

 XIV - definição sistemática e regulamentar, por ato do Executivo, da elaboração e 

análise de relatórios de impactos (RIT) no tráfego, previamente à implantação de grandes polos 

geradores de tráfego (PGT). 

CAPITULO VI

 DO SISTEMA DE ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL E CULTURAL (SAVAM)

Seção I 

 Da Estruturação Geral do Sistema

 Art. 244. O Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) compreende as 

áreas do Município de Salvador que contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental 

urbana e para as quais o Município, no âmbito de sua competência, estabelecerá planos e programas 

de gestão, ordenamento e controle, visando à proteção ambiental e cultural, de modo a garantir a 

perenidade dos recursos e atributos existentes. 

 Parágrafo único. São integrantes do SAVAM as áreas apresentadas no Mapa 07 e no 

Mapa 7Ado Anexo 03 desta Lei, sem prejuízo do enquadramento de novas áreas que venham a ser 

identificadas e institucionalizadas por lei. 

 Art. 245. O SAVAM é composto de: 

 I - Subsistema de Unidades de Conservação, constituído por áreas de relevante valor 

ecológico e sociocultural, de grande importância para a qualidade ambiental do Município, por 

conformarem sítios naturais raros, singulares, de notável beleza cênica e diversidade biológica, 

com funções de proteção aos mananciais e à qualidade dos recursos hídricos, controle da erosão, 

equilíbrio climático e conservação de espécies da flora e fauna específicas; 

 II - Subsistema de Áreas de Valor Urbano-Ambiental, constituído por áreas cujos valores 

naturais encontram-se parcialmente descaracterizados em relação às suas condições originais, mas 

que contribuem para a manutenção da permeabilidade do solo, para o conforto climático, sonoro 

e visual no ambiente urbano, e também áreas que compreendem elementos, cenários e marcos 

de referência vinculados à imagem, história e cultura local, e ainda espaços abertos urbanizados 

utilizados para o lazer e recreação da população. 

Seção II 

 Do Subsistema de Unidades de Conservação

Subseção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 246. As Unidades de Conservação configuram um espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, conforme o 

Sistema Nacional de Unidades de conservação (SNUC), criado pela Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho 

de 2000 e o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), estabelecido pela Lei Estadual nº 

10.431 de 20 de dezembro de 2006. 

 Art. 247. O Subsistema de Unidades de Conservação é composto por dois grupos de 

áreas com características específicas: 

 I - Unidades de Proteção Integral; 

 II - Unidades de Uso Sustentável. 
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 §1º As Unidades de Proteção Integral têm por objetivo preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e compreendem as seguintes categorias: 

 I - Estação Ecológica; 

 II - Reserva Biológica; 

 III - Parque Nacional, Estadual ou Municipal; 

 IV - Monumento Natural; 

 V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 §2º As Unidades de Uso Sustentável têm por objetivo compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, e compreendem as seguintes 

categorias: 

 I - Área de Proteção Ambiental; 

 II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

 III - Floresta Nacional, Estadual ou Municipal; 

 IV - Reserva Extrativista; 

 V - Reserva de Fauna; 

 VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

 VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 Art. 248. A criação e a regulamentação de Unidades de Conservação no Município 

de Salvador, bem como a ampliação ou redução dos limites originais, atenderão aos critérios e 

procedimentos definidos na Legislação pertinente ao SNUC e ao SEUC, complementadas pelas 

disposições da Legislação Municipal nº 8.915 de 25 de setembro de 2015. 

 Parágrafo único: Denominam-se Unidades de Conservação de Domínio Municipal (UCM) 

aquelas criadas no território de Salvador por atos do Executivo Municipal. 

 Art. 249. São passíveis de enquadramento como Unidades de Conservação no Município 

de Salvador, mantidas as existentes, as áreas integrantes da Macrozona de Conservação Ambiental, 

conforme o disposto na Seção II do Capítulo II, do Título VIII desta Lei, mediante estudos específicos 

desenvolvidos para cada caso. 

 Art. 250. Visando à constituição de UCM, indicam-se estudos específicos para as áreas 

demarcadas com esta finalidade no Mapa 07, Anexo 03 desta Lei, especificamente: 

 I - Parque Ecológico do Vale Encantado; 

 II - Aratu; 

 III - Dunas de Armação; 

 IV - Parque de Pirajá; 

 V - Parque Marinho da Barra; 

 VI - Ilha dos Frades (Fazenda Tobá); 

 VII - Manguezal do Rio Passa Vaca;

VIII - Vale do Cascão.

  Art. 251. O Município elaborará e implementará planos de manejo, programas de 

gestão, ordenamento e controle, visando à conservação ambiental das Unidades de Conservação 

integrantes do SAVAM, por ele instituídas, de modo a garantir a perenidade dos ecossistemas e 

demais atributos protegidos. 

 Art. 252. As Unidades de Conservação criadas pelo Estado da Bahia ou pela União, 

total ou parcialmente localizadas no território do Município, também integrarão o SAVAM, que 

recepcionará as normas específicas instituídas pelos órgãos gestores, complementando-as no limite 

da competência municipal nos assuntos de interesse local. 

 Art. 253. O Município promoverá gestões para a municipalização gradativa da 

administração das Unidades de Conservação instituídas por outros níveis de governo que estejam 

integralmente inseridas no seu território, bem como para o planejamento e gestão compartilhada 

de Unidades de Conservação, parcialmente localizadas em Salvador, por meio de convênios ou de 

consórcios intermunicipais. 

Subseção II 

 Das Áreas de Proteção Ambiental (APA)

 Art. 254. A APA é uma porção territorial em geral extensa, com certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais. 

 §1º A APA pode ser constituída por terras públicas ou privadas. 

 §2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção 

Ambiental. 

 §3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas 

sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

 §4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições 

para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

 §5º A APA disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento aprovado por lei. 

 Art. 255. Por Atos do Governo do Estado da Bahia, estão instituídas as seguintes APA, 

total ou parcialmente inseridas no território do Município de Salvador, conforme representadas no 

Mapa 07 do Anexo 03 desta Lei: 

 I - Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas de Abaeté, instituída pelo Decreto 

Estadual nº 351, de 22 de setembro de 1987, e alterada pelo Decreto Estadual n° 2.540, de 18 de 

outubro de 1993, com Plano de Manejo e Zoneamento aprovado pela Resolução do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente, CEPRAM, nº 1.660, de 22 de maio de 1998; 

 II - Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos, instituída pelo Decreto 

Estadual nº 7.595, de 5 de junho de 1999; 

 III - Área de Proteção Ambiental Joanes/ Ipitanga, instituída pelo Decreto Estadual 

nº 7.596, de 5 de junho de 1999, com Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado pela Resolução 

CEPRAM nº 2.974, de 24 de maio de 2002; 

 IV - Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre/ São Bartolomeu, instituída pelo 

Decreto Estadual nº 7.970, de 5 de junho de 2001. 

 Art. 256. São diretrizes para as áreas incluídas na APA das Lagoas e Dunas do Abaeté:

 I - promover gestões junto ao órgão gestor da APA para a revisão compartilhada do 

Zoneamento e Plano de Manejo instituído, visando:

 a) a criação da zona de proteção integral na APA correspondente ao Parque Natural 

Municipal das Dunas instituído pelo Decreto Municipal nº 22.906 de 24 de maio de 2012, observado o 

disposto no Art. 230 da Lei Orgânica Municipal;

 b) a incorporação das áreas parceladas de propriedade privada situadas na Zona de 

Uso Especial (ZUE) e na Zona de Ocupação Controlada (ZOC), ambas pertencentes ao zoneamento 

ecológico da APA, de modo a conciliar o direito à propriedade ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado;

 c) a contenção da expansão da área aeroportuária do Aeroporto Luís Eduardo 

Magalhães sobre a Zona de Uso Específico - ZUE da APA, em atendimento ao §2°, art. 15 da Lei 

Federal 9.985/2000, bem como aos objetivos de criação da APA;

 II - gestões junto ao órgão gestor da APA para o desenvolvimento de ações 

compartilhadas visando:

 a) compatibilizar a conservação ambiental com as atividades de lazer, turismo 

ecológico e, atividades culturais;

 b) qualificar a APA como centro de referência para a educação ambiental; 

 c) recuperar e preservar a vegetação de restinga e, em especial, o maciço de dunas; 

 III - manutenção de padrões de ocupação do solo de baixa/média densidade, em 

especial nos espaços urbanizados implantados na proximidade dos ambientes de lagoas e de dunas; 

 IV - proteção aos cones de aproximação do Aeroporto de Salvador, mediante controle 

rigoroso da altura das edificações nas áreas afetadas pelas normas de segurança de voo;

 V - compatibilização das restrições de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas 

pela zona de ruído do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães com as definições do Plano 

da Zona de Ruído (PZR), de acordo com a Resolução ANAC nº 281, de 10 de setembro de 2013.

 Parágrafo Único: Os terrenos de propriedade privada ficam excluídos da poligonal do 

Parque das Dunas do Abaeté, instituído por meio do Decreto Municipal nº 22.906 de 24 de maio 

de 2012, assegurada a proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP), de conformidade ao 

disposto na Lei Orgânica Municipal e na legislação superior.

 Art. 257. São diretrizes para as áreas da APA da Baía de Todos os Santos, inseridas no 

território de Salvador, especificamente as ilhas dos Frades, de Maré, do Bom Jesus dos Passos, de 

Santo Antônio e as ilhotas:

 I - promoção de gestões junto ao Governo do Estado para conclusão do zoneamento 

ambiental da APA e do Plano de Manejo da Ilha de Maré, com a participação do Município de Salvador 

nos assuntos pertinentes ao seu território;

 II - implementação de política de desenvolvimento sustentável que concilie a 

conservação do ambiente natural com a proteção das características socioculturais das populações 

nativas, resguardando a característica das ilhas como espaços singulares e diferenciados do 

restante do Município, preservando os núcleos de pesca e veraneio, turismo e incentivando a 

produção econômica artesanal;

 III - elaboração de estudos ambientais específicos para a constituição de Unidade de 

Conservação Integral na Ilha dos Frades, de modo a preservar a vegetação de Mata Atlântica, que 

mantém grande qualidade ecológica;

 IV - enquadramento dos assentamentos precários existentes como ZEIS, nos termos 

desta Lei, objetivando a regularização fundiária e o atendimento das demandas básicas de 

infraestrutura e serviços urbanos em cada localidade;

 V - tratamento específico na regularização fundiária - urbanística e jurídica legal - das 

comunidades da Ilha de Maré, que possuem certificação ou auto atribuição como quilombolas;

 VI - acompanhamento, fiscalização e controle efetivo da expansão dos assentamentos 

existentes, com a participação e comprometimento da comunidade local;

 VII - controle rigoroso do Poder Público Municipal sobre:

 a) a ocupação da faixa de praia, especialmente por edificações e outras obras de 

caráter permanente;

 b) a instalação de sistemas de esgotos e depurações incompletas que impliquem na 

contaminação das praias, manguezais e lençol freático;

 c) empreendimentos que comportem desmatamento, queimada e terraplanagem, 

capazes de desencadear processos erosivos e que resultem na desfiguração da morfologia do sítio e 

da paisagem;

 VIII - para a ilha de Bom Jesus dos Passos elaboração de plano urbanístico, 

contemplando sua estruturação espacial, complementação da infraestrutura e serviços, e 

estabelecimento de normas específicas de uso e ocupação do solo.

 Art. 258. São diretrizes para as áreas do Município incluídas na APA do Joanes/ 

Ipitanga: 

 I - nas áreas integrantes da ZPAM, permissão de parcelamento apenas em grandes 

lotes, destinados preferencialmente a usos residenciais, de lazer, atividades agrícolas, extrativistas, 

de criação de animais de pequeno porte e serviços que não impliquem em poluição ambiental ou 

atração de grande contingente populacional; 

 II - implementação de programas de recuperação e preservação ambiental, 

compreendendo a urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da 

publicação desta Lei e o reassentamento daqueles não urbanizáveis, a critério do Executivo, e das 

atividades incompatíveis localizadas na faixa de proteção das represas do rio Ipitanga; 

 III - controle da exploração mineral nas áreas outorgadas, mantendo-a em níveis 

compatíveis com a capacidade de recuperação do ambiente e condicionando-a a reconstituição da 

paisagem na medida em que forem encerradas as atividades de lavra, por meio da elaboração e 

execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD; 

 IV - controle rigoroso do Poder Público sobre a expansão dos assentamentos existentes 

nas áreas de contribuição da bacia hidráulica das represas do rio Ipitanga, especialmente na faixa de 

proteção permanente de 100 metros em relação à linha d´água; 

 V - proibição de empreendimentos que comportem desmatamento, queimada e 

terraplanagem, capazes de desencadear processos erosivos ou interferir no sistema hídrico; 

 VI - monitoração permanente da operação e do impacto do Aterro Sanitário 
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Metropolitano sobre o meio ambiente, em especial sobre a qualidade das águas do manancial, bem 

como sobre os usos na vizinhança. 

 Art. 259. São diretrizes para as áreas incluídas na APA da Bacia do Cobre/São 

Bartolomeu: 

 I - promoção de gestões junto ao Governo do Estado da Bahia para conclusão do 

zoneamento ambiental da APA, com a participação do Município; 

 II - atualização do enquadramento e da legislação de proteção ao Parque de Pirajá/São 

Bartolomeu, compatibilizando-os com as normas ambientais vigentes e com as diretrizes desta Lei; 

 III - elaboração de estudos ambientais específicos para constituição de Unidade de 

Proteção Integral abrangendo a área de proteção à represa do Rio do Cobre, de modo a preservar a 

vegetação que mantém grande qualidade ecológica; 

 IV - elaboração de estudos específicos para recuperação do Parque São Bartolomeu, 

compatibilizando a conservação ambiental com o valor simbólico atribuído a esta área pelas religiões 

afro-brasileiras, que institui sua sacralidade e uso para fins ritualísticos, e também com usos de 

lazer de contato com a natureza, turismo ecológico, atividades culturais e como centro de referência 

para a educação ambiental; 

 V - controle sobre a ocupação intensiva do solo nas áreas de contribuição das 

nascentes do rio do Cobre e na vizinhança do Parque Pirajá/São Bartolomeu; 

 VI - implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei 

e o reassentamento daqueles não urbanizáveis, a critério do Executivo, e das atividades econômicas 

incompatíveis localizadas no Parque Pirajá/São Bartolomeu; 

 VII - controle da exploração mineral na área outorgada, mantendo-a em níveis 

compatíveis com a capacidade de recuperação do ambiente e condicionando-a a reconstituição da 

paisagem na medida em que forem encerradas as atividades de lavra, por meio da elaboração e 

execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Subseção III

 Das Unidades de Conservação de Domínio Municipal (UCM)

 Art. 260. O parque instituído por meio do Decreto Municipal nº 22.906, de 24 de maio de 

2012, fica definido como UCM de proteção integral, com a denominação de Parque Natural Municipal 

das Dunas, sendo os seus limites territoriais aqueles representados no Mapa 07 do Anexo 03 desta 

Lei.

 §1º O uso do Parque Natural Municipal das Dunas é limitado aos fins científicos, 

culturais, educativos, turísticos e recreativos compatíveis com a conservação da integridade dos 

ecossistemas naturais existentes.

 §2º Nos termos do art. 254 desta Lei, deverão ser elaborados o plano de manejo e 

definidos programas de gestão, visando à conservação ambiental da UCM. 

 Art. 261. Fica instituída a Unidade de Conservação Municipal denominada Área de 

Proteção Ambiental - APA Municipal Vale da Avenida Assis Valente e do Parque em Rede Pedra de 

Xangô, sendo os seus limites territoriais aqueles representados no Mapa 07.

 §1º A Área de Proteção Ambiental - APA Municipal Vale da Avenida Assis Valente e do 

Parque em Rede Pedra de Xangô tem por objetivo promover o compartilhamento de seus usos e a 

ocupação do território do vale do Ribeirão Itapuã com base nas suas características socioambientais 

e socioculturais, levando em consideração a precípua participação da comunidade e da sociedade 

civil nos processos de planejamento e de gestão ambiental, bem como o respeito e proteção dos 

valores histórico-culturais, étnico-religiosos e de seus modos de vida.

 §2º Nos termos do art. 254 desta Lei, deverão ser elaborados o plano de manejo e 

definidos programas de gestão visando a conservação ambiental da UCM.

Seção III

 Do Subsistema de Áreas de Valor Urbano-Ambiental

Subseção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 262. Áreas de Valor Urbano-Ambiental são espaços públicos ou privados, dotados 

de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista ambiental e/ou cultural, 

significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental, para a conservação da memória local, das 

manifestações culturais e também para a sociabilidade no ambiente urbano. 

 Art. 263. As Áreas de Valor Urbano-Ambiental subdividem-se em: 

 I. Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN); 

 II. Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP); 

 III. Área de Borda Marítima (ABM); 

 IV. Parques Urbanos; 

 V. Parques de Bairro; 

 VI. Praças e Largos; 

 VII. Áreas de remanescentes do Bioma Mata Atlântica (RMA). 

 Art. 264. As Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN) e as Áreas de Proteção 

Cultural e Paisagística (APCP) serão regulamentadas por lei específica baseada nesta Lei, da qual 

deverá constar: 

 I - a delimitação da área; 

 II - o zoneamento, quando couber, estabelecendo as áreas de proteção rigorosa e áreas 

de amortecimento; 

 III - os critérios para proteção dos elementos naturais ou bens culturais inseridos na 

área; 

 IV - os critérios e restrições incidentes de uso e ocupação do solo, inclusive para 

parcelamento, quando for o caso; 

 V - orientações para aplicação dos instrumentos de Política Urbana; 

 VI - normas específicas para o licenciamento urbanístico e ambiental que se fizerem 

necessárias. 

 Parágrafo único. Até que se concluam os estudos e se regulamentem, através de lei 

específica, as APCP e APRN já existentes e aqui instituídas, fica mantido e assegurado o regramento 

para uso e ocupação do solo, previsto no zoneamento estabelecido na LOUOS e nas demais 

disposições previstas em lei, em que estiver inserido o imóvel.

Subseção II 

 Das Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN)

 Art. 265. As APRN são destinadas à conservação de elementos naturais significativos 

para o equilíbrio e o conforto ambiental urbano, devendo ser instituídas por ato do Chefe do Poder 

Executivo, precedido de estudos técnicos específicos, consulta pública, delimitação e enquadramento 

de acordo com os seguintes critérios:

 I - áreas representativas de ecossistemas singulares remanescentes no território do 

Município; 

 II - áreas cujos valores naturais encontram-se parcialmente descaracterizados 

em relação às suas condições originais, mas que justificam proteção em razão das funções 

desempenhadas no ambiente urbano; 

 III - áreas localizadas no entorno de Unidades de Conservação, nas quais a intensidade 

ou as características do uso e a ocupação do solo podem interferir no equilíbrio ambiental dessas 

Unidades; 

 IV - áreas parcialmente urbanizadas ou em processo de urbanização que requeiram 

a adoção de critérios e restrições específicos de modo a conciliar o uso e ocupação do solo com a 

preservação dos atributos ambientais existentes. 

 Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal obrigado a elaborar estudos técnicos 

específicos para o enquadramento e delimitação das APRN no território municipal, em escalas 

adequadas, no horizonte de curto prazo previsto no art. 8º desta lei, prioritariamente, nas seguintes 

localidades:

 I - Dunas de Armação;

 II - Lagoa da Paixão;

 III - Lagoa dos Pássaros;

 IV - Dunas da Bolandeira;

 V - Vales do Cascão e Cachoeirinha;

 VI - São Marcos;

 VII - Fazenda Grande e Boca da Mata;

 VIII - Parque Marinho da Barra;

 IX - Entorno Marítimo da Ilha dos Frades.

 Art. 266. Sem prejuízo do enquadramento e da delimitação de outras áreas por lei 

específica, constituem APRN aquelas delimitadas no Mapa 07 do Anexo 03 integrante desta Lei, 

especificamente: 

 I - APRN das Dunas de Armação; 

 II - APRN dos Vales do Cascão e Cachoeirinha; 

 III - APRN de Pituaçu; 

 IV - APRN dos Vales da Mata Escura e do Rio da Prata; 

 V - APRN do Vale do Paraguari; 

 VI - APRN de São Marcos; 

 VII - APRN do Manguezal do Rio Passa Vaca; 

 VIII - APRN de Jaguaribe; 

 IX - APRN da Bacia do Rio do Cobre; 

 X - APRN de Aratu; 

 XI - APRN das Dunas da Bolandeira; 

 XII - APRN de Águas Claras; 

 XIII - APRN da Lagoa da Paixão; 

 XIV - APRN Fazenda Grande e Boca da Mata; 

 XV - APRN do Parque Marinho da Barra; 

 XVI - APRN de Brotas; 

 XVII - APRN de Cajazeiras VIII;

 XVIII - APRN do Entorno Marítimo da Ilha dos Frades. 

 §1º O órgão de planejamento urbano, em articulação com o órgão responsável pela 

gestão ambiental do Município, elaborará lei especifica definindo o uso sustentado das áreas 

enquadradas como APRN, segundo as particularidades de cada uma. 

 §2º Planos urbanísticos e setoriais baseados no Plano Diretor poderão indicar novas 

áreas do Município a serem enquadradas na categoria de APRN, mediante estudos específicos. 

 Art. 267. São diretrizes para as APRN: 

 I - para a APRN das Dunas de Armação: 

 a) realização de estudos ambientais de viabilidade para institucionalização da área 

correspondente à APRN como Unidade de Conservação, na categoria de Refúgio da Vida Silvestre, 

considerando a fragilidade do ambiente de dunas e sua função como refúgio de aves migratórias no 

ambiente urbano; 

 b) restrição de qualquer uso nesta área até que se concluam os estudos ambientais 

indicando as formas possíveis de manejo; 

 II - para a APRN dos Vales do Cascão e Cachoeirinha: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente; 

 b) realização de estudos ambientais para institucionalização da área de floresta, 

remanescente de Mata Atlântica, como Unidade de Conservação, atendidos os critérios da legislação 

pertinente; 

 III - para a APRN de Pituaçu: 

 a) revisão dos critérios e restrições de ocupação do solo para as áreas particulares 

localizadas no entorno do Parque Urbano, compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental, 

especialmente no que diz respeito à preservação da cobertura vegetal e permeabilidade do solo; 

 b) expedição de alvarás para implantação de empreendimentos nas áreas passíveis de 

ocupação apenas após o licenciamento ambiental pelo órgão competente; 
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 c) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e 

o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério do Executivo; 

 IV - para a APRN dos Vales da Mata Escura e do Rio da Prata: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente; 

 b) preservação da vegetação remanescente da Mata Atlântica, dos rios e áreas 

alagadiças, de forma compatibilizada e controlada com os usos de lazer, turismo ecológico, 

atividades culturais e como centro de referência para educação ambiental; 

 c) realização de estudos para implantação de Parque Urbano, com tratamento 

urbanístico e implantação de equipamentos de recreação e lazer na área próxima à BR-324, 

integrados à Estação Bom Juá do Metrô; 

 d) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e 

o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério do Executivo; 

 V - para a APRN do Vale do Paraguari: 

 a) delimitação das áreas de preservação permanente, em especial as faixas de 

proteção às nascentes e áreas úmidas nas margens do Rio Paraguari; 

 b) estabelecimento de critérios e restrições específicos para controle do adensamento 

das áreas habitacionais incluídas na APRN, compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental; 

 c) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e 

o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério do Executivo; 

 VI - para a APRN de São Marcos: 

 a) zoneamento e estabelecimento de critérios e restrições específicos de ocupação 

para as áreas urbanizadas ou passíveis de urbanização, compatibilizando o uso do solo com a 

proteção ambiental; 

 b) viabilização, mediante a utilização dos instrumentos de política urbana, de 

preservação de parte da área densamente arborizada, integrando-a ao domínio público; 

 c) integração das áreas de conservação ambiental com o Parque Urbano de Canabrava; 

 VII - para a APRN do Manguezal do Rio Passa Vaca: 

 a) preservação permanente do manguezal, com restrição de qualquer uso que possa 

comprometer o ecossistema; 

 b) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental da APRN, de modo a 

assegurar sua conservação no ambiente urbano; 

 c) elaboração de estudos ambientais para instituição da área como Unidade de 

Conservação Municipal (UCM); 

 d) estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa para implantação de 

núcleo de educação ambiental na área; 

 VIII - para a APRN de Jaguaribe: 

 a) estabelecimento de zoneamento para a APRN, com delimitação das áreas de 

preservação permanente, em especial as faixas de proteção às nascentes e margens do Rio 

Jaguaribe e de seus afluentes, e as áreas de ocupação sustentável contíguas; 

 b) estabelecimento de critérios e restrições específicos de ocupação para as áreas 

urbanizadas ou passíveis de urbanização, compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental; 

 c) definição de critérios especiais para a implantação da Avenida 29 de Março, com 

especial atenção para a manutenção da permeabilidade do solo nas áreas de inundação do Rio 

Jaguaribe; 

 d) expedição de alvarás para implantação de empreendimentos de urbanização 

pelo Município, apenas após o licenciamento pelo órgão ambiental competente, em observância à 

legislação ambiental e, especialmente o estabelecido na Lei Federal nº 11.428/06; 

 e) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e 

o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério do Executivo; 

 IX - para a APRN da Bacia do Rio do Cobre: 

 a) monitoração do impacto ambiental do uso e ocupação do solo das áreas densamente 

ocupadas integrantes da APRN, que são contíguas à APA da Bacia do Cobre/ São Bartolomeu; 

 b) delimitação das áreas de preservação permanente, em especial as faixas de 

proteção às nascentes e margens do rio do Cobre e de seus afluentes; 

 c) definição de critérios para monitoração da extração de minérios na proximidade da 

represa do Cobre, de modo a reduzir o dano ambiental resultante da atividade; 

 d) estabelecimento de critérios e restrições específicos para controle do adensamento 

das áreas habitacionais incluídas na APRN, compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental; 

 e) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

implantação de saneamento básico e urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis 

existentes na data da publicação desta Lei e o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério 

do Executivo; 

 X - para a APRN de Aratu: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente; 

 b) realização de estudos ambientais para institucionalização, como Unidade de 

Conservação, das áreas de mangues e de floresta densa associadas ao domínio de Mata Atlântica 

integrantes da APRN, atendidos os critérios da legislação pertinente; 

 c) definição de critérios especiais de uso e ocupação do solo para as áreas urbanizadas 

ou de ocupação espontânea adjacentes às áreas de proteção rigorosa; 

 d) compatibilização dos usos industriais com a conservação ambiental; 

 e) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e 

o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério do Executivo; 

 XI - para a APRN das Dunas da Bolandeira: 

 a) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental e realização de estudos 

ambientais para avaliação dos usos compatíveis, considerando a fragilidade do ambiente de dunas, 

visando à sua preservação; 

 b) estabelecimento de parcerias com instituições educacionais para implantação de 

núcleo de educação ambiental na área; 

 XII - para a APRN de Águas Claras: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente; 

 b) implantação de núcleo de educação ambiental na área; 

 XIII - Para a APRN da Lagoa da Paixão: 

 a) delimitação das áreas de preservação permanente, em especial as faixas de 

proteção às nascentes rio do Cobre e de seus afluentes; 

 b) desenvolvimento de ações para recuperação ambiental de modo a assegurar a 

recarga da lagoa e a manutenção da sua qualidade hídrica; 

 c) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

implantação de saneamento básico e urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis 

existentes na data da publicação desta Lei e o reassentamento das áreas não urbanizáveis, a critério 

do Executivo;  

 d) implantação de Parque Urbano abrangendo as águas e margens da lagoa, com 

tratamento urbanístico e implantação de equipamentos de recreação e lazer; 

 XIV - para a APRN de Fazenda Grande e Boca da Mata: 

 a) estabelecimento de zoneamento, com delimitação das áreas de preservação 

permanente, em especial as faixas de proteção às nascentes e margens dos rios, os remanescentes 

de Mata Atlântica e as áreas de ocupação sustentável contíguas; 

 b) estabelecimento de critérios e restrição de ocupação nas as áreas urbanizadas ou 

passiveis de urbanização, compatibilizando o uso do solo com a proteção ambiental; 

 c) expedição para empreendimento de urbanização apenas após o licenciamento pelo 

órgão municipal competente, em observância a legislação ambiental e, especialmente, o estabelecido 

na Lei federal nº 11.428/06; 

 d) implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo os 

assentamentos precários urbanizáveis existentes na data da publicação desta Lei e o reassentamento 

das áreas não urbanizáveis a critério do Executivo; 

 XV - para a APRN do Parque Marinho da Barra: 

 a) realização de estudos ambientais para implantação do Parque Marinho, 

estabelecendo a sua abrangência territorial, os atributos existentes e as formas de manejo 

sustentável; 

 b) elaboração de estudos específicos para enquadramento do Parque Marinho como 

UCM; 

 XVI - para a APRN de Brotas: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente no entorno; 

 b) realização de estudos ambientais, urbanísticos e de viabilidade dominial, 

considerando tratar-se de propriedade da União e uma das últimas áreas livres de Brotas, para 

institucionalização da APRN como Parque de Bairro; 

 XVII - para a APRN de Cajazeira VIII: 

 a) zoneamento da APRN, com delimitação das áreas de preservação permanente e 

áreas de amortecimento, considerando o uso e ocupação do solo existente no entorno; 

 b) realização de estudos ambientais e urbanísticos para institucionalização da APRN 

como Parque de Bairro, atendendo à comunidade das Cajazeiras; 

 c) controle rigoroso sobre o uso e ocupação do solo e de invasões, especialmente por 

se tratar de área de influência direta da Avenida 29 de Março, em implantação. 

Subseção III 

 Das Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP)

 Art. 268. As Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) são áreas especialmente 

protegidas que se associam ao meio ambiente cultural, seja por vincularem-se à imagem da cidade 

e caracterizar monumentos históricos significativos da vida e construção urbanas, seja por se 

constituírem em meios de expressão simbólica de lugares importantes no sistema espacial urbano, 

seja por se associarem ao direito à manutenção de uma cultura própria de certas comunidades. 

 §1° O enquadramento das APCP deverá atender a, pelo menos, um dos seguintes 

critérios: 

 I - conter conjuntos de edificações, monumentos e logradouros tombados, ou passíveis 

de tombamento, pelo seu valor histórico e/ou cultural, reconhecido pela União, pelo Estado ou pelo 

Município; 

 II - possuir tipologia de edificações características de épocas, significativas para 

fixação da memória da cidade, em termos de espaço construído; 

 III - possuir reconhecido interesse arqueológico, podendo incluir: 

 a) os espaços em que há superposições de ocupações; 

 b) conjuntos de edifícios com unidade cronológica e funcional, vestígios únicos de dado 

momento de construção da cidade ou representativos de determinado grupo social, religioso ou 

étnico; 

 c) locais identificados ou com probabilidade de existência no subsolo, com base em 

notícias documentais e bibliográficas, de aldeamentos indígenas, áreas de antiga ocupação colonial 

e pós-colonial degradadas, ruínas, áreas de eliminação de vestígios comprovadas; 

 IV - possuir elementos de paisagem natural como flora, formação geológica e 

geomorfológica, espelhos d’água ou outras condições naturais que configurem um referencial cênico 

e/ou simbólico significativo para a estrutura urbana; 

 V - conter terras certificadas ocupadas por remanescentes das comunidades 

quilombolas, de conformidade ao Decreto Federal n° 4.887, de 20 de novembro de 2003, e a Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, instituído pelo Decreto n° 5.758, de 13 de abril de 2006. 

 §2° As APCP poderão comportar uma Área de Proteção Rigorosa (APR) e uma Área 

Contígua à Área de Proteção Rigorosa (ACPR) no ato de sua regulamentação, com as seguintes 

características: 

 I - Área de Proteção Rigorosa (APR): cujos arranjos espaciais dos elementos da 

paisagem construída refletem ambiências significativas para o desenho e imagem da cidade, tanto 
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pelo valor simbólico associado à história da cidade, como por sua integração ao sítio urbano em 

termos de visuais e paisagem resultante; 

 II - Áreas de Proteção Contíguas às Áreas de Proteção Rigorosa (ACPR): adjacentes e 

contíguas às APR, cujas condições topográficas do sítio, gabaritos de altura, volumetria ou disposição 

de edificações podem vir a afetar marcos visuais históricos e a silhueta das zonas centrais, ou 

tamponar visuais importantes. 

 §3° A criação de APCP será precedida de estudos técnicos específicos, visando ao seu 

enquadramento e delimitação nos termos deste artigo, consulta pública e aprovação legislativa. 

 Art. 269. Sem prejuízo do enquadramento e delimitação de outras áreas por lei 

específica, são enquadradas como APCP aquelas delimitadas no Mapa 07 do Anexo 03, integrante 

desta Lei: 

 I - APCP compreendendo o Centro Antigo de Salvador e outras áreas indicadas, 

instituída pela Lei nº 3.289, 21 de setembro de 1983; 

 II - APCP Ilê Iyá Omin Iyámassê (Terreiro do Gantois), instituída pela Lei nº 3.590, de 16 

de dezembro de 1985; 

 III - APCP compreendendo os candomblés Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa 

Branca do Engenho Velho), Ipatitió Gallo (Terreiro São Jerônimo), e Zoôgodô Bogun Malê Rundô 

(Terreiro do Bogun), instituída pela Lei nº 3.591, de 16 de dezembro de 1985; 

 IV - APCP Ilê Axé Opô Afonjá (Terreiro de São Gonçalo do Retiro), instituída pela Lei nº 

3.515, de 22 de julho de 1985; 

 V - APCP Ilê Asipá, instituída pela Lei nº 5.773, de 23 de agosto de 2000; 

 VI - APCP Nossa Senhora do Resgate, instituída pela Lei n°5.860, de 29 de dezembro de 

2000; 

 VII - APCP do Morro do Gavazza; 

 VIII - APCP Ladeira da Barra/ Santo Antonio da Barra; 

 IX - APCP do Morro Clemente Mariani; 

 X - APCP da Encosta da Vitória; 

 XI - APCP da Encosta do Canela; 

 XII - APCP da Encosta de Ondina/São Lázaro; 

 XIII - APCP do Rio Vermelho; 

 XIV - APCP de Monte Serrat; 

 XV - APCP da Colina e Baixa do Bonfim; 

 XVI - APCP da Penha/Ribeira; 

 XVII - APCP Terreiro de Candomblé́ do Bate Folha Manso Banduquemqué; 

 XVIII - APCP do Parque Histórico de Pirajá́; 

 XIX - APCP Onzó Ngunzo Za Nkisi Dandalunda Ye Tempo (Terreiro Mokambo); 

 XX - APCP de Nossa Senhora de Escada; 

 XXI - APCP de São Tomé de Paripe; 

 XXII - APCP de Nossa Senhora das Neves, na Ilha de Maré; 

 XXIII - APCP de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades; 

 XXIV - APCP de Nossa Senhora de Loreto, na Ilha dos Frades; 

 XXV - APCP do Bom Jesus dos Passos, na Ilha do Bom Jesus dos Passos; 

 XXVI - APCP Jardim de Allah; 

 XXVII - APCP de Jaguaribe e Piatã; 

 XXVIII - APCP do Farol de Itapuã; 

 XXIX - APCP de Plataforma; 

 XXX - APCP da Encosta da Ladeira da Barra; 

 XXXI - APCP da Orla da Barra; 

 XXXII - APCP Candomblé Ilê Axé Oxumarê (Terreiro Oxumarê); 

 XXXIII - APCP Candomblé Ilê Odó Ogé (Terreiro Pilão de Prata); 

 XXXIV - APCP Candomblé Mansu Dandalungua Cocuazenza; 

 XXXV - APCP do Dique do Tororó; 

 XXXVI - APCP do Parque do Queimado; 

 XXXVII - APCP da Escola Parque. 

 XXXVIII - APCP da Graça; 

 XXXIX - APCP da Orla Boca do Rio e Pituaçu;

 XL - APCP Hukpame Savalu Vodun Zo Kwe (Rua do Curuzu, 222, Vila Braulino).

 §1º Ficam recepcionadas as APCP criadas anteriormente a esta Lei, bem como suas 

normas regulamentadoras, requerendo-se para sua alteração autorização legislativa.

 §2º Fica o Executivo Municipal obrigado a elaborar estudos técnicos específicos para o 

enquadramento e delimitação das APCP no território municipal, em escalas adequadas, no horizonte 

de curto prazo previsto no art. 8º desta Lei, prioritariamente, nas localidades previstas neste artigo.  

  Art. 270. São diretrizes gerais para as APCP: 

 I - regulamentação, mediante legislação específica, das áreas enquadradas nesta Lei 

para institucionalização como APCP; 

 II - identificação, mapeamento e delimitação de novas áreas do Município, passíveis de 

enquadramento como APCP, que serão institucionalizadas mediante lei especifica; 

 III - atualização, ampliação e/ou complementação da legislação municipal vigente, em 

parceria com órgãos públicos de outros níveis de governo com competência correlata na proteção do 

patrimônio cultural, abrangendo as áreas de interesse cultural e paisagístico no Município; 

 IV - preservação e valorização dos sítios, dos monumentos e seu entorno quanto a 

modificações na morfologia, volumetria das edificações, visuais internas e externas, ambiência e 

silhueta urbana; 

 V - elaboração de projetos urbanísticos, normas, procedimentos específicos e 

programas de intervenção, com a participação da comunidade, priorizando o uso para o lazer, 

atividades educativas, culturais e turísticas; 

 VI - definição de projetos estruturantes que possam funcionar como catalisadores de 

desenvolvimento para áreas em processo de deterioração do tecido urbano, com ênfase na questão 

habitacional; 

 VII - estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para a 

conservação, recuperação e gestão dos bens culturais integrantes das APCP; 

 VIII - para as áreas de interesse arqueológico: 

 a) complementação da legislação municipal vigente, com vistas a disciplinar as 

pesquisas e intervenções nas áreas de interesse arqueológico; 

 b) exigência de Termo de Responsabilidade para licenciamento de empreendimentos 

em sítios arqueológicos; 

 c) controle da integridade dos elementos e áreas de interesse arqueológico, e 

recuperação daqueles degradados. 

 Art. 271. A APCP da Encosta de Ondina/São Lázaro é considerada área não edificável, 

sendo vedadas quaisquer formas de ocupação ou utilização que possam comprometer a integridade 

do sítio. 

Subseção IV 

Da Área de Borda Marítima (ABM)

 Art. 272. A ABM é a faixa de terra de contato com o mar, compreendida entre as águas e 

os limites por trás da primeira linha de colinas ou maciços topográficos que se postam no continente, 

em que é definida a silhueta da Cidade. 

 §1º Para efeito desta Lei, a ABM compreende dois ambientes distintos, subdivididos 

nos trechos representados no Mapa 07 do Anexo 03 desta Lei: 

 I - Borda da Baía de Todos os Santos, compreendendo: 

 a) Trecho 1 - Canal de Cotegipe até a Enseada do Cabrito; 

 b) Trecho 2 - Enseada dos Tainheiros até a Calçada; 

 c) Trecho 3 - São Joaquim até a rampa do antigo Mercado Modelo; 

 d) Trecho 4 - Conceição até a Encosta da Vitória; 

 e) Trecho 5 - Encosta da Ladeira da Barra até o Farol da Barra; 

 II - Borda Atlântica, compreendendo: 

 a) Trecho 6 - Praia do Farol da Barra até o Morro da Aeronáutica (Ondina); 

 b) Trecho 7 - Ondina até a Praia da Bacia das Moças; 

 c) Trecho 8 - Alto da Sereia até Amaralina; 

 d) Trecho 9 - Pituba até a foz do Rio Camaragibe; 

 e) Trecho 10 -Jardim de Allah até Jaguaribe; 

 f) Trecho 11 - Piatã até Itapuã; 

 g) Trecho 12 - Stella Maris até Ipitanga. 

 §2º Quando um terreno estiver secionado pelo limite da ABM prevalece as disposições 

da ABM desde que a maior parte do terreno esteja inserido nela. 

 Art. 273. As edificações a se implantar na Área de Borda Marítima ficam sujeitas à 

restrição de altura máxima, em decorrência de critérios relativos ao patrimônio cultural e ambiental, 

conforto do ambiente urbano, insolejamento das praias e demais disposições estabelecidas nesta Lei 

e na legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo. 

 Art. 274. São diretrizes para a Borda da Baía de Todos os Santos: 

 I - valorização e aproveitamento do potencial turístico e de lazer da Baía de Todos os 

Santos, com estímulo ao desenvolvimento de atividades náuticas e aquelas de apoio, bem como à 

implantação de complexos ou empreendimentos de entretenimento e lazer, e atividades voltadas 

para a cultura, o esporte e o turismo, como hotéis, marinas, restaurantes, museus e teatros, 

resguardando as características da paisagem e as funções urbanas predominantes em cada trecho; 

 II - valorização e requalificação dos espaços e equipamentos de uso público e 

tratamento específico para o uso e a ocupação nas áreas de entorno dos monumentos arquitetônicos 

e históricos contidos em cada trecho da Orla da Baía; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis, especialmente nos casos de encostas 

íngremes e instáveis, nas áreas de influência das marés, em áreas inundáveis e de preservação 

permanente. 

 §1º São diretrizes específicas para o Trecho 1 - Canal de Cotegipe até a Enseada do 

Cabrito: 

 I - estímulo ao desenvolvimento econômico da área, mediante a criação de condições 

para a geração de economias de aglomeração, tendo como eixos a requalificação da linha ferroviária, 

em especial do leito e das estações, e a valorização e o aproveitamento dos espaços de contato direto 

com a Baía de Todos os Santos; 

 II - implementação de programas para a instalação de centros de cultura, 

entretenimento, lazer e turismo, a exemplo de marinas, complexos esportivos e centros educacionais; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis aliada à recuperação ambiental; 

 IV - recuperação da qualidade ambiental da Enseada do Cabrito. 

 §2º São diretrizes específicas para o Trecho 2 - Enseada dos Tainheiros até a Calçada: 

 I - preservação da paisagem da Península de Itapagipe, assegurando a visualização 

de marcos importantes para a imagem da Cidade de Salvador, a exemplo da Colina do Bomfim, das 

praias da Boa Viagem, da Penha e da Ribeira e da Ponta de Humaitá; 

 II - aproveitamento do potencial náutico da Península de Itapagipe, mediante incentivo 

para implantação de marinas, atracadouros e equipamentos de apoio às atividades relacionadas à 

economia do mar; 

 III - implementação de programas para a instalação de centros de cultura e de 

entretenimento nas antigas estruturas industriais existentes, a exemplo de complexos esportivos 

e centros educacionais, funcionando como elementos de atratividade integrados aos circuitos de 

turismo e lazer; 

 IV - recuperação e conservação da qualidade ambiental da Enseada dos Tainheiros; 

 V - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis, principalmente aqueles em áreas de 

influência das marés; 

 VI - tratamento urbanístico e paisagístico da linha férrea existente, privilegiando as 

funções de lazer, turismo e moradia, evitando a desvalorização das áreas adjacentes aos corredores. 

 §3º São diretrizes específicas para o Trecho 3 - São Joaquim até a rampa do antigo 

Mercado Modelo: 

 I - recuperação ambiental com revegetação e controle da ocupação em toda a área 

de influência da Falha Geológica, especialmente na encosta do Centro Antigo e adjacências, e 

valorização das áreas da parte alta, com requalificação dos mirantes e melhoria da acessibilidade; 
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 II - valorização da área do Porto e da Feira de São Joaquim, permitindo a visualização 

e ampliando o acesso para o mar; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 IV - intervenção urbanística e melhoria dos equipamentos urbanos, no bairro do 

Comércio, com vistas à valorização da área, criando condições de conforto para a circulação de 

pedestres e de veículos não motorizados. 

 §4º São diretrizes específicas para o Trecho 4 - Conceição até a Encosta da Vitória: 

 I - valorização do trecho Conceição / Gamboa / Aflitos, garantindo o acesso e a 

acessibilidade à praia, a preservação do perfil da área e da tipologia da ocupação, e incentivo à 

utilização das edificações para atividades mistas e de uso público, tirando partido dos recursos de 

paisagem de modo sustentável; 

 II - incentivo às atividades voltadas para a cultura e turismo, como hotéis, restaurantes, 

museus e teatros, ressalvando as características da paisagem e das funções urbanas; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 IV - controle do uso e ocupação da encosta e promoção de acessos públicos às praias. 

 §5º São diretrizes específicas para o Trecho 5 - Encosta da Ladeira da Barra até o Farol 

da Barra: 

 I - preservação da paisagem, assegurando a visualização de marcos importantes para 

a imagem da Cidade, a exemplo da Colina de Santo Antônio da Barra, mirantes do Iate Clube e da 

Ladeira da Barra, encosta da Ladeira da Barra, Morro de Clemente Mariani, fortificações a beira-mar 

e outras edificações de valor cultural; 

 II - requalificação urbanística na área da Ladeira e Porto da Barra, com valorização 

dos mirantes, melhoria da circulação de pedestres e renovação das construções deterioradas, 

privilegiando a implantação de equipamentos que abriguem serviços de apoio à cultura, ao lazer e 

turismo. 

 Art. 275. São diretrizes para a Borda Atlântica: 

 I -  elaboração de projeto urbanístico integrado, contemplando:

 a) requalificação dos espaços públicos, dotando-os de equipamentos e mobiliário 

urbano adequados, tratamento paisagístico e controle da poluição visual, notadamente aquela 

provocada pela fiação elétrica aérea;

 b) elaboração de estudo de desenho e imagem ambiental urbana de cada trecho da 

ABM, considerando a quadra como unidade de análise, de conformidade ao disposto no art. 272; 

 c) proteção do patrimônio ambiental, notadamente o saneamento dos cursos d´água e 

o controle das demais fontes de contaminação das praias;

 d) valorização do patrimônio cultural e paisagístico;

 e) ampliação da rede de ciclovias e ciclofaixas, bem como a recuperação de passeios e 

calçadões;

 f) resolução de pontos críticos de trânsito e a melhoria da circulação nos corredores de 

média e baixa capacidade;

 II - incentivo à diversidade de usos residenciais, mistos, comerciais e de serviços, 

notadamente as atividades de apoio ao turismo, esporte e lazer;

 III - incentivo à regeneração urbana por meio da substituição de edificações deterioradas 

ou ocupação dos espaços subutilizados, localizados nas quadras próximas ao mar, representados 

pela ABM no Mapa 07 do Anexo 03 desta Lei, permitindo superar o limite de gabarito em até 50% 

(cinquenta por cento) daquele estabelecido, mediante pagamento de potencial construtivo até o CAM 

para a zona de uso e de contraprestação financeira por utilização de parâmetro mais permissivo, 

nos termos estabelecidos por lei municipal, ouvida a Comissão Normativa da Legislação Urbanística, 

sobre possíveis prejuízos urbanísticos, após instrução do processo, perante o órgão competente da 

estrutura administrativa do Poder Executivo;

 IV - controle da altura das edificações ao longo da ABM, visando ao controle do 

sombreamento da praia no período das 9 (nove) horas até as 15 (quinze) horas e resguardando o 

conforto ambiental urbano.

 §1º São diretrizes específicas para o Trecho 6 - Praia do Farol da Barra até o Morro da 

Aeronáutica: 

 I - incentivo à substituição de edificações deterioradas e à ocupação de espaços 

subutilizados localizados nas quadras próximas ao mar; 

 II - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 III - ampliação das calçadas à beira-mar, favorecendo a circulação de pessoas, de 

ciclistas e a prática de esportes. 

 §2º São diretrizes específicas para o Trecho 7 - Ondina até a praia da Bacia das Moças: 

 I - melhoria das condições de habitação, com a regularização da ocupação e controle 

sobre a expansão dos assentamentos de São Lázaro, Alto de Ondina e Alto da Alegria e Alto da Sereia; 

 II - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 III - ampliação das calçadas à beira-mar, favorecendo a circulação de pessoas, 

particularmente pessoas idosas, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de ciclistas e 

a também a prática de esportes; 

 IV - incentivo à substituição de edificações deterioradas e ocupação de espaços 

subutilizados localizados nas quadras próximas ao mar. 

 §3º São diretrizes específicas para o Trecho 8 - Alto da Sereia até Amaralina: 

 I - adoção de solução viária que confira maior integração à área no trecho entre a 

Paciência e Amaralina, criando espaços que possibilitem a livre circulação e convívio de pessoas, de 

acordo com a vocação turística e de lazer; 

 II - proteção aos marcos referenciais e à paisagem, contemplando a visão e preservação 

da Praia da Paciência com sua secular balaustrada, sítios e edificações de valor cultural, entre 

os quais o Largo de Santana, a Casa do Peso, os Mirantes do Alto da Sereia e Alto da Enseada, os 

exemplares arquitetônicos remanescentes do final do século XIX e início do século XX e os cenários 

de eventos importantes para a cultura local, como a tradicional Festa do Rio Vermelho; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 IV - incentivo para implantação de novos usos residenciais nas quadras próximas ao 

mar localizadas entre a Av. Visconde de Itaboraí e a Av. Otávio Mangabeira; 

 V - incentivo à substituição de edificações deterioradas e ocupação de espaços 

subutilizados localizados nas quadras próximas ao mar. 

 §4º São diretrizes específicas para o Trecho 9 - Pituba até a Foz do Rio Camaragibe: 

 I - requalificação urbanística dà Avenida Otávio Mangabeira e da Rua Minas Gerais 

com prioridade para o pedestre e o transporte não motorizado e intensificação da arborização nos 

logradouros públicos e na faixa de praia; 

 II - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 III - incentivo para implantação de usos residenciais e empreendimentos voltados ao 

lazer e turismo. 

 §5º São diretrizes específicas para o Trecho 10 - Jardim de Allah até Jaguaribe: 

 I - revisão dos padrões de ocupação do solo, favorecendo a substituição de estruturas 

deterioradas e subutilizadas por novos usos residenciais e atividades econômicas vinculadas à 

cultura, ao lazer e turismo; 

 II - integração paisagística do Parque de Pituaçu à Orla Atlântica, com a qualificação do 

espaço compreendido entre as duas pistas de tráfego. 

 §6º São diretrizes específicas para o Trecho 11 - Piatã até Itapuã: 

 I - requalificação urbanística e arquitetônica dos espaços de circulação e equipamentos 

localizados na faixa de praia, privilegiando o livre acesso e a visualização do mar, especialmente em 

Piatã e Itapuã; 

 II - criação de espaços para circulação de pedestres e ciclistas no trecho entre a Av. 

Orlando Gomes até a Av. Dorival Caymmi; 

 III - regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

 IV - reurbanização do centro de Itapuã e do entorno do Farol de Itapuã e Lagoa do 

Abaeté. 

 §7º São diretrizes específicas para o Trecho 12 - Stella Maris até Ipitanga:

 I - incentivo para empreendimentos hoteleiros e de uso misto;

 II - regularização fundiária plena dos assentamentos precários urbanizáveis e 

reassentamento da população das áreas não urbanizáveis;

 III - redefinição do sistema viário nos loteamentos Alamedas da Praia/Praias do 

Flamengo, e requalificação das vias desde a rótula de Itapuã ao final do trecho 12, com adequação do 

sistema de circulação;

 IV - incentivo à substituição de edificações deterioradas e ocupação de espaços 

subutilizados localizados nas quadras próximas ao mar;

 V - estímulo a empreendimentos de apoio a banhistas e turistas, tais como 

restaurantes, bares, comércio e serviços associados ao lazer náutico, com o aproveitamento de 

edificações existentes contíguas à praia, independentemente do porte ou critérios locacionais, de 

modo a favorecer a formação de parques de praia e a dinamização da faixa de Orla.

Subseção V 

 Dos Parques Urbanos

 Art. 276. Parque Urbano é a área pública extensa, dotada de atributos naturais, ou 

entronizados, significativos para a qualidade do meio urbano, para a composição da paisagem da 

cidade e como referência para a cultura local, destinando-se ao lazer ativo e contemplativo, à pratica 

de esportes, atividades recreativas e culturais da população, à educação ambiental, e eventualmente, 

à pesquisa científica. 

 Parágrafo único: Os parques urbanos poderão incluir na sua concepção trechos 

urbanizados, dimensionados de acordo com a extensão territorial e as características ambientais, 

e funcionais de cada área, e serão dotados de mobiliário e equipamentos de apoio aos usuários que 

favoreçam a visitação o desenvolvimento de atividades culturais e uso pleno do espaço público. 

 Art. 277. Classificam-se como Parques Urbanos, conforme representação no Mapa 07 

do Anexo 03 desta Lei: 

 I - Parque Zoo-Botânico de Ondina; 

 II - Parque Joventino Silva; 

 III - Parque Metropolitano de Pituaçu; 

 IV. - Parque Socioambiental de Canabrava; 

 V - Jardim Botânico - Mata dos Oitis; 

 VI - Parque do Abaeté; 

 VII - Parque São Bartolomeu; 

 VIII - Parque de Pirajá; 

 IX - Parque da Lagoa da Paixão; 

 X - Parque Ecológico do Vale Encantado. 

 Art. 278. Aos Parques Urbanos existentes serão incorporadas as seguintes áreas para 

efeito de implantação de novos parques, mediante estudo e projeto específico: 

 I - Parque do Vale da Mata Escura; 

 II - Parque de Ipitanga I; 

 III - Parque de Ipitanga II e III. 

 Art. 279. São diretrizes para os Parques Urbanos: 

 I - elaboração de planos específicos objetivando a definição das atividades a serem 

desenvolvidas em cada parque, considerando os atributos ambientais existentes e sua fragilidade, 

de modo a compatibilizar a conservação ambiental com o uso para o lazer, a recreação, o turismo 

ecológico, atividades culturais e esportivas e como centro de referência para a educação ambiental; 

 II - tratamento urbanístico e paisagístico adequado às funções de cada unidade, que 

assegurem a conservação ambiental, a preservação e valorização da paisagem e dos equipamentos 

públicos instalados, a manutenção de índices altos de permeabilidade do solo e da vegetação 

adaptada para o sombreamento e o conforto ambiental; 

 III - adoção de medidas de controle de invasões e danos ambientais, com participação 

das comunidades vizinhas; 

 IV - implantação de programas para recuperação de áreas degradadas, contemplando 
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a recomposição ambiental e paisagística. 

 §1º No Parque Socioambiental de Canabrava serão implementados programas de 

manejo para recuperação e recomposição ambiental e paisagística das áreas resultantes do aterro 

sanitário, contemplando atividades voltadas para: 

 I - promoção e inclusão social da população circunvizinha; 

 II - reciclagem de resíduos inorgânicos, em especial o entulho proveniente da 

construção civil. 

 §2º Os estudos para implantação do parque urbano do vale da mata escura deverão 

contemplar a complexidade dos territórios que o integram, suas inter-relações e a relação com o 

entorno, o que envolve: 

 I - definição de usos e manejo sustentável compatível com os remanescentes de mata 

atlântica e a proteção cultural e paisagística do terreiro do Bate Folha, bem tombado pelo IPHAN; 

 II - implementação de programas de recuperação ambiental, compreendendo a 

urbanização de assentamentos precários urbanizáveis existentes na publicação desta Lei, e o 

reassentamento das áreas não urbanizáveis a critério do Executivo; 

 III - desenvolvimento de projeto urbanístico que possibilite a continuidade espacial e a 

integração dos subespaços localizados em cotas altimétricas diferenciadas, favorecendo o acesso e 

uso público; 

 IV - implantação de equipamentos de esporte, recreação e lazer na área marginal à BR 

324, integrados a estação Bom Juá do Metrô; 

 §3º O Parque de Ipitanga I e o Parque de Ipitanga II e III têm como função principal a 

preservação do Rio Ipitanga, manancial, que contribui significativamente para o abastecimento de 

água de Salvador e sua região, devendo os estudos para a sua implantação contemplar os seguintes 

aspectos: 

 I - identificação e gestão de conflitos ambientais nas áreas de contribuição direta das 

represas do Rio Ipitanga, especialmente na faixa de preservação permanente de 100 (cem) metros a 

partir da linha d´água; 

 II - avaliação de alternativas e indicação de soluções para a integração da faixa de 100 

(cem) metros ao domínio público, mediante a utilização de instrumentos de política urbana ou fiscais; 

 III - definição de usos sustentáveis para os lagos e suas margens, especialmente 

àqueles vinculados ao lazer, à recreação e à pratica de esportes; 

 IV - definição de programas de recuperação e preservação ambiental, compreendendo 

a urbanização dos assentamentos precários urbanizáveis existentes na data de publicação desta 

Lei e o reassentamento daqueles não urbanizáveis, a critério do Executivo, e das atividades 

incompatíveis localizadas na faixa de proteção da represa; 

 §4º Para o Parque Ecológico do Vale Encantado deverão ser elaborados estudos 

visando o seu enquadramento numa das categorias de unidade de conservação integral do SNUC. 

Subseção VI 

 Dos Parques de Bairro

 Art. 280. Parque de Bairro é a área pública urbanizada, com porte igual ou superior 

a vinte mil metros quadrados, dotada ou não de atributos naturais, destinada ao convívio social, ao 

lazer, à recreação e também à prática de esportes. 

 Art. 281. Classificam-se como Parques de Bairro, conforme representação no Mapa 07 

do Anexo 03 desta Lei: 

 I - Parque do Dique do Tororó; 

 II - Parque Jardim dos Namorados; 

 III - Parque Costa Azul; 

 IV - Parque Solar Boa Vista; 

 V - Parque dos Ventos; 

 VI - Parque da Lagoa dos Frades; 

 VII - Parque do Campo Grande; 

 VIII - Parque Caminho das Árvores; 

 IX - Parque da Lagoa dos Pássaros; 

 X - Parque do Dique do Cabrito; 

 XI - Parque da Pedra de Xangô; 

 XII - Parque de Escada; 

 XIII - Parque Amazonas de Baixo; 

 XIV - Parque Stella Maris; 

 XV - Parque de Piatã; 

 XVI - Parque da Boca do Rio; 

 XVII - Parque Linear do Jaguaribe; 

 XVIII - Parque de Itapuã; 

 XIX - Parque de Fazenda Grande;

 XX -  Parque Linear da Avenida Garibaldi;

 XXI - Parque Linear da Avenida Centenário.

 Art. 282. São diretrizes para os Parques de Bairro: 

 I - constituição e fortalecimento de uma rede descentralizada de Parques de Bairro 

abrangente a todo o território do Município e integrada aos Parques Urbanos e demais áreas do 

SAVAM, de modo a atender em níveis e escalas adequados às necessidades de lazer e recreação da 

população dos diferentes bairros de Salvador; 

 II - elaboração de projetos urbanísticos contemplando a conservação e valorização 

dos atributos naturais e construídos de cada parque, estruturando os espaços e equipamentos para 

o lazer e a recreação das comunidades circunvizinhas, observando o perfil sociodemográfico e as 

características culturais predominantes; 

 III - estruturação dos espaços e equipamentos dos parques para atender às 

necessidades de segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e, 

principalmente, da população idosa, tendo em vista a participação crescente das pessoas com mais 

de sessenta anos na composição da população de Salvador; 

 IV - definição de estrutura de gestão integrada para a rede de parques, de modo a: 

 a) assegurar a manutenção adequada dos espaços e equipamentos existentes; 

 b) promover ganhos de escala na aquisição de materiais e de serviços necessários ao 

funcionamento dos parques; 

 c) coordenar a realização de eventos culturais, recreacionais e esportivos, otimizando 

o uso dos espaços públicos e o alcance das programações a todo o território de Salvador; 

 V - identificação de espaços para a implantação de novos Parques de Bairro e 

equipamentos de recreação, com prioridade para as áreas com alta densidade de ocupação do solo 

e aquelas ocupadas por população de baixa renda, considerando a distribuição populacional dos 

diversos bairros e regiões da cidade. 

Subseção VII

Das Praças e Largos

 Art. 283. Praças e largos são espaços urbanos de gozo e uso públicos, livres de 

edificações, que propiciam convivência e/ou recreação para seus usuários. 

 Parágrafo único. Todas as praças e largos de Salvador integram o SAVAM. 

Subseção VIII

Das Áreas de Remanescentes do Bioma Mata Atlântica (RMA)

 Art. 284. As RMA são áreas não ocupadas ou com muita baixa densidade de uso do 

solo, remanescentes no meio urbano, dotadas de conjuntos de vegetação representativa do bioma 

Mata Atlântica, o ambiente nativo do sítio da Cidade de Salvador, que se caracteriza por formações 

florestais e ecossistemas associados, como as restingas e manguezais. 

 §1º Classificam-se como RMA aquelas representadas no Mapa 07a do Anexo 03 desta 

Lei. 

 §2º Aplicam-se às RMA as disposições da legislação federal sobre o Bioma da Mata 

Atlântica e da Lei Complementar 140/2011, devendo ser objeto de parecer técnico do órgão ambiental 

municipal a avaliação para confirmação do bioma mata atlântica e de seu estágio sucessional.

CAPÍTULO VII 

 DOS INSTRUMENTOS E DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA

 URBANA NO MUNICÍPIO

 Art. 285. Para a implementação da Política Urbana do Município serão adotados 

instrumentos de Política Urbana em conformidade com o Estatuto da Cidade e demais disposições 

constantes das legislações federal, estadual e municipal.

 Parágrafo único: As intervenções no território municipal para atender aos objetivos, 

diretrizes e ações estratégicas estabelecidos neste PDDU, poderão fazer uso dos instrumentos 

jurídicos, urbanísticos e de gestão ambiental, disciplinados e regulamentados por esta Lei: 

 I - instrumentos para o ordenamento territorial e gestão ambiental: 

 a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo e 

Desapropriação com Títulos da Dívida Pública; 

 b) Consórcio Imobiliário; 

 c) Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 d) Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 e) Transferência do Direito de Construir (TRANSCON); 

 f) Direito de Preferência; 

 g) Direito de Superfície; 

 h) Desapropriação Urbanística e por Zona; 

 i) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); 

 j) Estudo de Impacto Ambiental (EIA); 

 k) Licenciamento Urbanístico e Ambiental; 

 l) Operações Urbanas Consorciadas; 

 m) Transformação Urbana Localizada;

 n) Concessão Urbanística; 

 o) Cota de Solidariedade; 

 p) Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais; 

 q) Outorga Onerosa de Alteração de Uso; 

 II - instrumentos de planejamento e de democratização da gestão urbana: 

 a) sistema de planejamento e gestão; 

 b) sistema de informações; 

 c) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 

 d) órgãos colegiados de controle social das políticas públicas; 

 e) debates, audiências e consultas públicas; 

 f) conferências sobre assuntos de interesse urbano; 

 g) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

 III - fundos municipais de financiamento das políticas urbanas. 

Seção I 

 Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios

 Art. 286. Em atendimento à função social da cidade e da propriedade, o Município 

poderá exigir do proprietário de imóvel localizado na Macrozona de Ocupação Urbana, considerado 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, nos termos desta Lei, seu adequado aproveitamento na 

forma de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, sob pena sucessivamente de: 

 I - aplicação do IPTU progressivo no tempo; 

 II - desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 

 §1º Considera-se não edificado, o terreno ou lote não construído. 

 §2º Considera-se não utilizado, o terreno não construído e não aproveitado para o 

exercício de qualquer atividade que independa de edificações para cumprir sua finalidade social. 

 §3º Considera-se subutilizado: 

 I - o terreno edificado em que a área construída seja inferior ao coeficiente de 
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aproveitamento mínimo (CAMín) estabelecido para a zona em que se localize; 

 II - o terreno que contenha obras inacabadas ou paralisadas por mais de 05(cinco) 

anos; 

 III - a edificação em estado de ruína; 

 IV. a edificação ou conjunto de edificações em que 80% (oitenta por cento) das unidades 

imobiliárias estejam desocupadas há mais de 05 (cinco) anos. 

 §4º Ficam excluídos das obrigações estabelecidas no caput deste artigo, os imóveis: 

 I - de interesse ambiental ou cultural, particularmente os integrantes do SAVAM; 

 II - utilizados para atividades econômicas e sociais que não necessitem de edificações 

para exercer suas finalidades; 

 III - em que a subutilização ou não ocupação decorra de impossibilidade jurídica ou 

resulte de pendências judiciais; 

 IV. cujo proprietário não possua nenhum outro imóvel no Município, atestado pelos 

órgãos competentes, exceto para o caso de parcelamento compulsório;

 V - que não disponham de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 

5º da Lei 10.257/2001. 

 §5º Os imóveis nas condições a que se refere este artigo, serão identificados e seus 

proprietários notificados. 

 §6º Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo, propor 

ao Executivo Municipal o estabelecimento de Consórcio Imobiliário como forma de viabilização 

financeira do aproveitamento do imóvel. 

 Art. 287. Para os imóveis nas situações caracterizadas nos §§ 1°, 2°e 3°do art. 286, 

aplicam-se o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, de acordo com os seguintes 

critérios: 

 I - utilização compulsória, para os imóveis localizados na Macroárea de Reestruturação 

da Borda da Baía de Todos os Santos; 

 II - edificação e utilização compulsória, para os imóveis localizados em ZEIS na 

Macroárea de Urbanização Consolidada e na Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica; 

 III - parcelamento, edificação e utilização compulsória, para os imóveis localizados na 

Macroárea de Estruturação Urbana. 

 Art. 288. Lei Municipal específica definirá: 

 I - as condições, etapas e prazos para o cumprimento da obrigação; 

 II - a área mínima dos terrenos a serem atingidos em função de sua localização na 

Macrozona de Ocupação Urbana e a identificação dos terrenos a serem atingidos pelo instrumento; 

 III - a definição do porte dos empreendimentos, para os quais se admite a conclusão em 

etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo; 

 IV - as condições para implementação de Consórcio Imobiliário, como forma de 

viabilização financeira do parcelamento ou edificação do imóvel; 

 V - os procedimentos para notificação ao proprietário, específicos em se tratando de 

pessoa física ou jurídica; 

 VI - a definição do órgão encarregado da notificação ao proprietário e da manutenção 

de cadastros atualizados que permitam a monitoração e fiscalização da aplicação dos instrumentos. 

 Art. 289. Em caso de descumprimento das obrigações, etapas e prazos estabelecidos 

na lei específica, o Município aplicará alíquotas progressivas do IPTU, majoradas anualmente, pelo 

prazo de cinco anos consecutivos, e manterá a cobrança pela alíquota máxima até que o proprietário 

cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o respectivo imóvel. 

 §1º O valor da alíquota a ser aplicado não excederá a duas vezes o valor referente ao 

ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento). 

 §2º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva 

de que trata este artigo. 

 Art. 290. Decorridos os cinco anos de aplicação do IPTU progressivo no tempo, sem 

que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município 

procederá à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública. 

 §1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 

resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis por cento) ao ano. 

 §2º O valor real da indenização: 

 I - refletirá o valor base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em 

função de obras realizadas pelo Poder Público na área, após a notificação ao proprietário; 

 II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

 §3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 

tributos. 

 §4º Os imóveis desapropriados com o pagamento de títulos da dívida pública serão 

utilizados para implantação de HIS, equipamentos urbanos, sociais e comunitários. 

 §5º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo 

de 5 (cinco) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, podendo ser efetivado 

diretamente pelo Poder Público, ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, mediante 

processo licitatório. 

 §6º Nos termos do §5° deste artigo, ficam mantidas para o adquirente do imóvel as 

mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 288 desta Lei. 

 §7º O valor anual das alíquotas e os prazos para aplicação do IPTU progressivo no 

tempo, serão introduzidos no Código Tributário e de Rendas do Município. 

Seção II 

Do Consórcio Imobiliário

 Art. 291. O consórcio imobiliário é a forma de viabilização de planos de urbanização ou 

de edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu imóvel e, 

após a realização das obras, recebe unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas 

como pagamento. 

 §1º O Poder Público Municipal poderá aplicar o instrumento do consórcio imobiliário 

nas seguintes situações: 

 I - para o cumprimento das obrigações de parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios; 

 II - em áreas não abrangidas pela exigência de parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios, mas necessárias à realização de intervenções urbanísticas previstas nesta Lei; 

 III - para viabilização da produção de HIS. 

 §2º O consórcio imobiliário requer a constituição de um organismo de controle social, 

garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil, conforme 

disposto no §3° do art. 4° do Estatuto da Cidade. 

 §3º O consórcio imobiliário, após cumpridas as exigências dos parágrafos anteriores, 

obedecerá aos parâmetros que definirão os valores da contrapartida da permuta, para avaliação dos 

benefícios públicos envolvidos, definidos por lei especifica. 

 §4º O consórcio imobiliário poderá ser objeto de concessão ou de parceria público 

privado para a sua realização. 

Seção III 

 Da Desapropriação para Fins Urbanísticos, de Área Contigua e por Zona

 Art. 292. A desapropriação para fins urbanísticos, cujo valor será calculado com base 

no mercado, poderá ser utilizada conforme os casos previstos: 

 I - O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para: 

 a) a salubridade pública; 

 b) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de 

meios de subsistência; 

 c) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; 

 d) a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 

edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; 

 e) a construção ou ampliação de distritos industriais; 

 f) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

 g) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou 

integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e 

realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais 

particularmente dotados pela natureza; 

 h) a preservação e conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens 

moveis de valor histórico ou artístico; 

 i) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios; 

 j) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves; 

 k) a consecução de projetos de concessão e parcerias público-privadas, bem como 

operações urbanas, inclusive com a utilização pelo concessionário da receita decorrente da revenda 

nos casos de urbanização ou reurbanização.

 II -  na Lei Federal n°4.132, de 10 de setembro de 1962, para: 

 a) o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com 

as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que deve ou possa 

suprir por seu destino econômico; 

 b) a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância expressa do 

proprietário, tenham construído sua habitação, formando núcleos residenciais com mais de 10 (dez) 

famílias; 

 c) a construção de HIS; 

 d) as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de obras 

e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação armazenamento 

de água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas; 

 e) a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas 

florestais; 

 III - a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam 

apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas; na Lei Federal nº 6.766, de 9 de dezembro 

de 1979, para: 

 a) reloteamento; 

 b) demolição; 

 c) reconstrução; 

 d) incorporação; 

 IV - No art. 49 da Lei 12.873, de 2013, para à urbanização ou à reurbanização realizada 

mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá prever que a receita 

decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do 

concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o ressarcimento dos desembolsos com 

indenizações, quando estas ficarem sob sua responsabilidade. 

 §1º A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento 

da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da 

realização do serviço. 

 §2º Em qualquer caso, a declaração de Utilidade Pública deverá compreendê-las, 

mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. 

 §3º As desapropriações para fins urbanísticos deverão ser objeto de regulamentação 

por Legislação Ordinária Municipal, aplicando, o Município, até que esta regulamentação ocorra, as 

disposições da Legislação referida nos artigos anteriores. 

 §4º O pagamento ao expropriado do terreno e da área contígua ao desenvolvimento 

da obra objeto da desapropriação para fins urbanísticos poderá ocorrer com a revenda dos imóveis 

valorizados, ou com o resultado da valorização dos imóveis urbanos, de acordo com o que dispõe o 

art. 2º, inciso XI, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, garantindo-se:

 I - direito de preferência aos ex-proprietários; 

 II - que a alienação a terceiros seja feita mediante licitação;

 III - que os ex-proprietários do terreno desapropriado na área contígua terão 

automaticamente a reversão dos bens em seu favor e não serão obrigados a pagar pela valorização 

dos imóveis, caso o pagamento não seja feito no prazo de 2 (dois) anos após a conclusão das obras.

 §5º A revenda somente será admitida em caso de melhor utilização econômica e social 

do terreno desapropriado, em prol do benefício público. 
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Seção IV 

 Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

 Art. 293. A Prefeitura poderá outorgar de forma onerosa o direito de construir 

correspondente ao potencial construtivo adicional, mediante contrapartida financeira a ser prestada 

pelos beneficiários, nos termos dos artigos 28 a 31 e seguintes do Estatuto da Cidade, e de acordo 

com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Lei. 

 §1º O potencial construtivo adicional corresponde à diferença entre o potencial 

construtivo utilizado pelo empreendimento, respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo 

(CAM), e o potencial construtivo básico, estabelecido para a zona de uso em que se localiza o 

empreendimento, conforme o Quadro 01 do Anexo 02 desta Lei; 

 §2º A outorga onerosa do direito de construir aplica-se, tão somente, aos imóveis 

integrantes das zonas de uso com CAM maior que o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), 

contidas nas diferentes macroáreas, que compõem a Macrozona de Ocupação Urbana, delimitada no 

Mapa 01 do Anexo 03 integrantes desta Lei. 

 §3º Nas ABM, representadas no Mapa 07 do Anexo 03 desta Lei, a utilização de potencial 

adicional construtivo até o limite correspondente ao CAM, poderá ser exercida exclusivamente 

mediante a Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 §4º Nas demais áreas do Município, que não as definidas no §3° deste artigo, para que 

o potencial adicional construtivo permitido para cada zona de uso seja exercido em um terreno ou 

lote, serão utilizados, de forma alternativa, o instrumento da Outorga Onerosa ou o instrumento da 

Transferência do Direito de Construir (TRANSCON).

 § 5º Nos bairros de Vitória, Canela, Graça, Barra, Ondina, Candeal, Pituba e Caminho das 

Árvores, definidos no Mapa 09 - Anexo 03, a utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir em 

um terreno ou lote, que não inseridas na ABM, será limitada a 50% (cinquenta por cento) do potencial 

adicional construtivo permitido para cada zona de uso, devendo o restante ser exercido mediante o 

instrumento da Transferência do Direito de Construir (TRANSCON).

 § 6º Os empreendimentos de HIS, nos termos desta Lei, poderão atingir o CAM previsto 

para a zona de uso em que se localizem, sem prestação de contrapartida financeira pela utilização de 

coeficientes superiores ao CAB.

 Art. 294. A Outorga Onerosa do Direito de Construir será concedida mediante análise 

dos potenciais impactos ao patrimônio cultural, à paisagem, ao meio ambiente e à mobilidade na 

área, respeitados os gabaritos de altura das edificações, os índices de ocupação, de permeabilidade, 

os recuos e afastamentos fixados pela LOUOS nas zonas de uso, nas quais seja admitida a recepção 

de potencial construtivo adicional, nos termos desta Lei. 

 §1º Na autorização do direito de construir adicional, serão observados os seguintes 

critérios e restrições: 

 I - a área construída para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento não 

excederá ao limite máximo estabelecido para o terreno ou lote receptor, de acordo com a aplicação 

do CAM, segundo a zona de uso em que se localize, conforme Quadro 01 do Anexo 02, integrantes 

desta Lei; 

 II - nos casos em que o potencial construtivo, objeto da outorga onerosa corresponder 

a mais de 50% (cinquenta por cento) do CAB da zona em que se localize o terreno receptor, o 

impacto urbanístico decorrente da implantação do empreendimento será avaliado pelo órgão de 

planejamento do Município: 

 a) à saturação da capacidade viária, através de Relatório de Impacto do Trânsito (RIT); 

 b) ao meio ambiente e patrimônio cultural, quando for o caso, mediante apresentação 

de impacto de vizinhança (RIVI). 

 §2º A monitoração da utilização da Outorga Onerosa do Direito de Construir será 

efetuada pelo órgão de planejamento do Município, o qual se obrigará a: 

 I - manter registro de todas as operações em arquivo específico; 

 II - realizar balanço anual dos impactos decorrentes da utilização do instrumento sobre 

as áreas receptoras, dando publicidade aos resultados, destacando as áreas críticas próximas da 

saturação. 

 Art. 295. A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa de potencial 

construtivo adicional, é calculada pela equação: 

 CF= [AT x (CAE - CAB) ÷ CAB] x VUP x FDU x FS 

 em que: 

 CF é a contrapartida financeira a ser paga ao Município em moeda corrente; 

 AT é a área do terreno; 

 CAE é o coeficiente de aproveitamento utilizado no empreendimento; 

 CAB é o coeficiente de aproveitamento básico da zona de uso em que se localiza o lote 

ou terreno; 

 VUP é o Valor Unitário Padrão do terreno estabelecido pela SEFAZ para cobrança do 

IPTU; 

 FDU é o fator de desenvolvimento urbano que pode variar de 0 (zero) a 1,2 (um e dois 

décimos), conforme Quadro 03 - Fator de Indução do Desenvolvimento Urbano e Econômico; 

 FS é o fator social que pode variar de 0 (zero) a 1,0 (um), conforme Quadro 04 - Fator 

Social e de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico. 

 §1º Os recursos resultantes da Outorga Onerosa do Direito de Construir serão 

revertidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por esta Lei, podendo ser 

aplicados nos termos do art. 31 do Estatuto da Cidade, para: 

 I - regularização fundiária; 

 II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

 III - constituição de reserva fundiária; 

 IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

 V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 VI - criação de espaços urbanos e comunitários; 

 VII - criação de Unidades de Conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

público; 

 VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 §2º O Poder Executivo, ressalvado o interesse público, poderá estabelecer que o 

pagamento do valor apurado como contrapartida pelo uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

seja realizado em parcelas mensais, por prazo não superior a dezoito meses, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, e mediante correção monetária, com base na legislação federal para 

créditos desta natureza. 

 §3º Na hipótese de pagamento parcelado, a expedição do Alvará de Habite-se do 

empreendimento será condicionada à comprovação do pagamento total das parcelas nos prazos 

previstos. 

Seção V 

 Da Outorga Onerosa de Alteração de Uso

 Art. 296. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso é o instrumento pelo qual o Poder 

Público Municipal, mediante pagamento de contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, 

poderá autorizar usos ou o exercício de parâmetros urbanísticos mais permissivos, nas situações e 

mediante os critérios estabelecidos nesta Lei. 

 §1º A Outorga Onerosa de Alteração de Uso será admitida no âmbito de Operações 

Urbanas Consorciadas. 

 §2º Lei Municipal específica estabelecerá os critérios e procedimentos para a definição 

da contrapartida financeira pela alteração de uso. 

 §3º A lei que criar cada Operação Urbana Consorciada estabelecerá as situações e 

critérios específicos para a aplicação do instrumento. 

Seção VI 

 Da Transferência do Direito de Construir (TRANSCON)

 Art. 297 A TRANSCON é o instrumento pelo qual o Poder Público Municipal poderá 

permitir ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público, exercer em outro local, ou alienar, 

mediante escritura pública o direito de construir, previsto neste Plano Diretor ou em legislação 

urbanística dele decorrente, quando o imóvel de sua propriedade for considerado necessário para 

fins de: 

 I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 II - criação de espaços abertos de uso público; 

 III - preservação de áreas de valor ambiental indicadas nesta Lei ou em lei específica; 

 IV - preservação de imóvel considerado de interesse histórico, cultural, paisagístico ou 

social; 

 V - regularização fundiária de ZEIS; 

 VI - implementação de HIS e HMP em ZEIS; 

 VII - execução de melhoramento viário necessário à implantação de transporte público 

de passageiro integrante desta Lei. 

 §1º As indenizações devidas pelo Município em razão da desapropriação de imóveis 

para as finalidades relacionadas no caput poderão ser satisfeitas mediante a concessão ao 

proprietário da faculdade prevista neste artigo, desde que aceitas pelo proprietário.

 §2º A TRANSCON será utilizada para aquisição de área, ocupada ou não, para 

implementação de programas e projetos habitacionais de interesse social, regulamentada para 

áreas específicas por meio de ato do Executivo quando: 

 I - tratar-se de plano ou programa para intervenção em ZEIS-2; 

 II - para regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - de ZEIS1 e 4, quando 

identificado interesse público; 

 Art. 298. O imóvel sobre o qual se manifeste o interesse público para os fins definidos 

no Art. 296 desta Lei será transferido ao domínio do Município, que em troca emitirá Certidão de 

Potencial Construtivo ao proprietário, da qual constará: 

 I - a identificação do imóvel cedente, compreendendo: 

 a) o nome do proprietário; 

 b) a denominação e o código do logradouro de acesso; 

 c) o número do imóvel; 

 d) a área do lote ou terreno, especificada em metros quadrados; 

 II - o potencial construtivo do imóvel, correspondente ao direito de construir a ser 

exercido em outro local, especificado em metros quadrados e equivalente ao produto da área do 

terreno ou lote pelo CAB da zona em que esteja situado. 

 §1º Os imóveis edificados considerados Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural 

poderão transferir todo o Potencial Construtivo Utilizado, desde que não configurem ruína, situação 

em que poderão transferir apenas o potencial equivalente ao Coeficiente de Aproveitamento Básico. 

 §2º No caso de imóveis requeridos para fins de criação de espaços abertos de uso 

e gozo público em áreas de alta densidade demográfica e construída localizadas na Macroárea de 

Reestruturação Urbana, o direito de construir poderá alcançar o CAM da zona em que se localize o 

imóvel. 

 §3º O Município emitirá a Certidão da TRANSCON em prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias do ato formal de doação do imóvel objeto da transferência, findo o qual fica o ato de 

doação do respectivo imóvel sem efeito.

 Art. 299. Será estabelecido fator de redução da contrapartida financeira à outorga 

onerosa para empreendimentos que obtiverem, na sua fase de licenciamento, a certificação 

concedida pelo Programa de Certificação Sustentável em edificações no Município de Salvador, 

denominado IPTU VERDE, nos termos do Decreto Municipal nº 25.899/2015.

 Art. 300. A Certificação Sustentável será concedida a empreendimentos que 

contemplem, em seus projetos em trâmite de aprovação, ações e práticas sustentáveis destinadas 

à redução do consumo de recursos naturais e dos impactos ambientais, relacionadas no Anexo I do 

Decreto Municipal nº 25.899/2015.

 Art. 301. Os empreendimentos serão classificados, segundo critério fixado no Decreto 

Municipal nº 25.899/2015, da seguinte forma:

 I - o empreendimento que atingir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos será classificado 

como BRONZE;
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 II - o empreendimento que atingir, no mínimo, 70 (setenta) pontos será classificado 

como PRATA;

 III - o empreendimento que atingir, no mínimo, 100 (cem) pontos será classificado como 

OURO.

 Art. 302. Os empreendimentos a serem edificados, assim como as ampliações e/ou 

reformas de edificações existentes de uso residencial, comercial, misto ou institucional sustentáveis, 

que utilizarem o instrumento de outorga onerosa terão a contrapartida financeira reduzida da 

seguinte forma:

 I - desconto de 25% (vinte e cinco por cento), quando houver a certificação BRONZE;

 II - desconto de 30% (trinta por cento), quando houver a certificação PRATA;

 III - desconto de 40% (quarenta por cento), quando houver a certificação OURO.

  Art. 303. O benefício da “outorga verde” para empreendimentos, na forma dos artigos 

299 a 302, não ilide a concessão, após o habite-se, do IPTU verde, cujos beneficiários, neste último 

caso, são os proprietários das unidades imobiliárias contempladas.

 Art. 304. A permissão da Transferência do Direito de Construir e a emissão da Certidão 

de Potencial Construtivo serão realizadas por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 §1º A Certidão de Potencial Construtivo, bem como a escritura de Transferência do 

Direito de Construir de um imóvel para o outro, serão averbadas nas respectivas matrículas. 

 §2º Sempre que ocorrer a Transferência do Direito de Construir, a Administração 

Municipal dará conhecimento público, mediante publicação no Diário Oficial do Município, dos 

elementos constantes da Certidão. 

 §3º A Transferência do Direito de Construir de forma fracionada será autorizada pelo 

Município por meio de decisão específica para cada fração a ser utilizada. 

 Art. 305. A utilização do direito de construir atenderá ao critério de proporcionalidade 

entre os valores imobiliários do terreno doador e do terreno receptor do potencial construtivo, 

estabelecidos com base no Valor Unitário Padrão (VUP), definido pelo Município para fins de cálculo 

do IPTU dos respectivos imóveis. 

 Parágrafo único. O potencial construtivo a ser transferido do imóvel doador para o 

imóvel receptor será definido matematicamente pela equação: 

 PCT= [ACE - (ATr x CABr)] ÷ (VUPd ÷ VUPr) 

 em que: 

 PCT é o potencial construtivo a ser transferido; 

 ACE é a área construída para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento que se 

pretende atingir no empreendimento; 

 ATr é a área do terreno receptor; 

 CABr é o coeficiente de aproveitamento básico do terreno receptor; 

 VUPd é o Valor Unitário Padrão do terreno doador; 

 VUPr é o Valor Unitário Padrão do terreno receptor. 

 Art. 306. A utilização de coeficientes de aproveitamento até o limite do CAM mediante a 

TRANSCON será admitida nas seguintes situações: 

 I - nas zonas de uso nas quais haja a indicação de CAM maior que o CAB, contidas na 

macrozona de ocupação urbana, conforme o Quadro 01 do Anexo 02 desta Lei; 

 II - em áreas integrantes de programas de reurbanização nas quais haja interesse 

público, expresso em lei específica, em estimular o aproveitamento da infraestrutura instalada. 

 §1º Para que o potencial adicional construtivo permitido para cada zona de uso seja 

exercido em um terreno ou lote, o instrumento da Transferência do Direito de Construir (TRANSCON) 

poderá ser utilizado, de forma alternativa ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

em todas as áreas do Município, à exceção das definidas no §3° do art. 293 desta Lei.

 §2º Nos bairros de Vitória, Canela, Graça, Barra, Ondina, Candeal, Pituba e Caminho das 

Árvores, definidos no Mapa 09 - Anexo 03, a utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir em 

um terreno ou lote, que não inseridas na ABM, será limitada a 50% (cinquenta por cento) do potencial 

adicional construtivo permitido para cada zona de uso, devendo o restante ser exercido mediante o 

instrumento da Transferência do Direito de Construir (TRANSCON). 

 Art. 307. A TRANSCON será concedida mediante análise dos potenciais impactos 

ao patrimônio cultural, à paisagem e ao meio ambiente, respeitados os gabaritos de altura das 

edificações, os índices de ocupação, de permeabilidade, os recuos e afastamentos fixados pela 

LOUOS para as zonas de uso nas quais seja admitida a recepção de potencial construtivo adicional, 

nos termos desta Lei. 

 Parágrafo único. Na autorização do direito de construir adicional, serão observados os 

seguintes critérios e restrições: 

 I - a área construída para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento não 

excederá ao limite máximo estabelecido para o terreno ou lote receptor, de acordo com a aplicação 

do CAM, segundo a zona de uso em que se localize, conforme Quadro 01 do Anexo 02, integrantes 

desta Lei; 

 II - nos casos em que o potencial construtivo, objeto da outorga onerosa, corresponder 

a mais de 50% (cinquenta por cento) do CAB da zona em que se localize o terreno receptor, o 

impacto urbanístico decorrente da implantação do empreendimento será avaliado pelo órgão de 

planejamento do Município. 

 Art. 308. O monitoramento das operações de TRANSCON será efetuado pelo órgão de 

licenciamento de empreendimentos, o qual se obrigará a: 

 I - manter registro de todas as operações em arquivo específico; 

 II - publicar no Diário Oficial do Município, no fim de cada exercício, o resumo das 

operações de transferências autorizadas no período, constando: 

 a) a identificação do terreno ou lote receptor, incluindo sua localização; 

 b) a identificação do imóvel doador do direito de construir; 

 c) o direito de construir correspondente ao potencial construtivo do imóvel cedente 

transferido para o receptor; 

 d) o saldo de potencial construtivo remanescente, no caso da utilização fracionada do 

direito de construir constante da Certidão.

 Parágrafo único. O órgão municipal de planejamento urbano realizará balanço anual 

das operações de TRANSCON, avaliando os impactos sobre as áreas doadoras e receptoras, dando 

publicidade aos resultados e encaminhando relatório para apreciação do Conselho Municipal de 

Salvador. 

Seção VII 

 Do Direito de Preferência

 Art. 309. O Direito de Preferência, ou Direito de Preempção, é o instrumento que confere 

ao Poder Público Municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares. 

 Art. 310. O Direito de Preferência, aplicável aos terrenos indicados em planos 

urbanísticos ou setoriais com base em critérios estabelecidos nesta Lei, poderá ser exercido para 

atendimento às seguintes finalidades: 

 I - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários que integrem áreas enquadradas na categoria de ZEIS; 

 II - constituição de reserva fundiária, aplicável aos terrenos e lotes não utilizados ou 

subutilizados localizados na Macroárea de Estruturação Urbana, na Macroárea de Requalificação da 

Borda da Baía de Todos os Santos e na Macroárea de Integração Metropolitana nas proximidades do 

limite de Salvador com Lauro de Freitas; 

 III - criação de espaços públicos e de lazer em áreas de grande densidade habitacional 

e de ocupação do solo ou nas quais o processo de estruturação ainda não está consolidado, e cujo 

adensamento é preferencial; 

 IV - preservação de imóveis de interesse histórico, cultural e ambiental, atendidos os 

critérios estabelecidos pelo SAVAM. 

 Art. 311. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o 

Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito o seu interesse em comprá-lo. 

 Parágrafo único. À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra 

assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão o preço, as condições de 

pagamento e o prazo de validade. 

 Art. 312. Lei Municipal específica definirá: 

 I - o prazo de exercício do direito, não superior a cinco anos, renovável a partir de um 

ano após o decurso do prazo inicial de vigência; 

 II - a delimitação e a finalidade das áreas onde o direito incidirá; 

 III. os procedimentos para notificação ao proprietário, específicos em se tratando de 

pessoa física ou jurídica; 

 IV - a definição do órgão encarregado da notificação e da manutenção de cadastros 

atualizados que permitam a monitoração e fiscalização da aplicação dos instrumentos; 

 V - que as indenizações pelas aquisições advindas da aplicação do direito de que trata 

o Art. 309 serão efetivadas em dinheiro. 

Seção VIII 

 Do Direito de Superfície

 Art. 313. O Município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio de seus 

órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, para 

viabilizar a implementação de diretrizes constantes desta Lei, inclusive mediante a utilização do 

espaço aéreo e subterrâneo que terá regras definidas em lei especifica. 

 §1º Este instrumento poderá ser utilizado onerosamente pelo Município, também em 

imóveis integrantes do seu patrimônio destinados à implementação das diretrizes desta Lei. 

 §2º O Município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio de seus 

órgãos, empresas ou autarquias, nos termos da legislação em vigor, o direito de superfície de bens 

imóveis para viabilizar a implementação de ações e objetivos previstos nesta Lei, inclusive mediante 

a utilização do espaço aéreo e subterrâneo. 

 §3º O Município poderá conceder, mediante contrapartida, o direito do espaço aéreo 

e subterrâneo, com o objetivo de implantar as ações e objetivos previstos nesta Lei, incluindo 

instalação de dutos subterrâneos para a passagem de cabos para a comunicação de dados e para a 

rede elétrica. 

Seção IX 

 Da Gestão dos Impactos Urbanístico e Ambiental

 Art. 314. São considerados empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas 

geradores de impacto aqueles que, por sua característica, porte ou natureza, possam causar 

impacto ou alteração no ambiente natural ou construído, sobrecarga na capacidade de atendimento 

de infraestrutura básica e que exijam licenciamento especial por parte dos órgãos competentes do 

Município. 

Subseção I 

Do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

 Art. 315. A localização, implantação, ampliação, modificação, operação e desativação 

de estabelecimentos, empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente causadores de impacto ambiental local, dependerão de 

prévio licenciamento do órgão ambiental municipal competente, sem prejuízo de outras licenças e 

autorizações legalmente exigíveis. 

 Art. 316. A Licença Ambiental para estabelecimentos, empreendimentos ou atividades 

causadores de significativo impacto ambiental será emitida somente após a avaliação do prévio EIA 

e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA). 

 Parágrafo único. Considera-se impacto ambiental, qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

 I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

 II. as atividades sociais e econômicas; 

 III. a biota; 

 IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

 V. a qualidade dos recursos ambientais. 

 Art. 317. O EIA-RIMA será desenvolvido em estrita observância às diretrizes fixadas 
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pela legislação federal, por equipe multidisciplinar habilitada e que será responsável tecnicamente 

pelos resultados apresentados. 

 §1º O estudo a ser apresentado para a solicitação de licença ambiental deverá 

contemplar, dentre outros, os seguintes itens: 

 I - definição das áreas de influência direta e indireta; 

 II - diagnóstico ambiental da área; 

 III - descrição da ação proposta e suas alternativas; 

 IV - identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos; 

 V - avaliação dos impactos acumulados e sinérgicos pela intervenção proposta e a 

saturação dos índices urbanísticos da área; 

 VI - identificação e avaliação sistemática dos impactos que serão gerados pelo 

empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa, localização, instalação, operação ou 

utilização de recursos ambientais; 

 VII - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas 

intensificadoras dos impactos positivos; 

 VIII - identificação dos planos e programas governamentais existentes, a implantação 

na área de influência do empreendimento e sua compatibilidade; 

 IX - elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e os parâmetros a serem considerados. 

 §2º Correrão por conta do proponente todas as despesas e custos referentes à 

elaboração do EIA, tais como, coleta e aquisição de dados e informações, trabalhos e inspeções 

de campo, análises de tráfego e outras que sejam requeridas, estudos técnicos e científicos, 

acompanhamento e monitoração dos impactos, e a elaboração do RIMA com indicação das medidas 

mitigadoras necessárias. 

 §3º Serão realizadas audiências públicas para apresentação e discussão do EIA-RIMA, 

para subsidiar a concessão da licença ambiental. 

 Art. 318. O Executivo fará o licenciamento ambiental na esfera de sua competência, 

observando as regras procedimentais estabelecidas na legislação que lhes for própria. 

 Parágrafo único. As normas procedimentais do licenciamento ambiental deverão ser 

fixadas através de legislação ordinária específica, devendo se observar, no mínimo: 

 I - fixação de diretrizes e termos de referência; 

 II - análise da proposta e da mitigação apresentada; 

 III - atuação do COMAM, no âmbito de sua competência; 

 IV - audiência pública, quando exigida; 

 V - expedição da Licença Ambiental, com a devida publicidade; 

 VI - monitoramento dos impactos decorrentes de empreendimentos e atividades 

sujeitos à avaliação de EIA-RIMA. 

 Art. 319. A regulamentação da Lei nº 8.915, de 2015, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável definirá os empreendimentos e 

atividades sujeitas ao licenciamento ambiental e indicará os casos em que o EIA-RIMA será exigido 

Subseção II 

Do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

 Art. 320. Quando o impacto ambiental previsto corresponder, basicamente, a 

alterações das características ambientais, culturais, urbanas e socioeconômicas de vizinhança, 

os empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas causadoras estarão dispensados da 

Licença Ambiental, mas estarão sujeitos à avaliação de EIV e seu respectivo Relatório de Impacto de 

Vizinhança (RIV) por parte do órgão municipal competente, previamente à emissão das licenças ou 

alvarás e autorizações de construção, ampliação ou funcionamento. 

 §1º A revisão da LOUOS definirá os empreendimentos, atividades e intervenções 

urbanísticas, públicos e privados, referidos no caput deste artigo, para os quais se exigirá EIV-RIV 

durante o seu processo de licenciamento urbanístico. 

 §2º Os empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas cujos impactos se 

restringirem ao sistema viário, a serem definidos como PGT na revisão da LOUOS, ficam dispensados 

do EIV-RIV, sujeitando-se apenas à fixação de diretrizes do órgão competente do Município, em fase 

anterior ao licenciamento urbanístico, que estabelecerão os parâmetros a serem seguidos no projeto 

da edificação e apontarão as medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos no tráfego, 

necessárias para a implantação dos empreendimentos. 

 §3º A LOUOS deverá detalhar os objetivos do EIV-RIV e definir os seus parâmetros, 

procedimentos, prazos de análise, competência, conteúdos e formas de gestão a serem adotadas na 

sua elaboração, análise e avaliação, compreendendo, no mínimo: 

 I - os dados necessários à caracterização do uso do solo pretendido; 

 II - a definição e características de sua área de influência; 

 III - a avaliação do impacto do uso pretendido, demonstrando sua compatibilidade com 

o local e com a área de influência, os benefícios e ônus resultantes de sua implantação; 

 IV - a indicação de medidas corretivas ou compensatórias dos efeitos não desejados. 

 §4º O EIV e o RIV devem contemplar os efeitos positivos e negativos de empreendimentos, 

atividades e intervenções urbanísticas, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

 I - adensamento populacional e seus efeitos sobre o espaço urbano e a população 

moradora e usuária da área; 

 II - demanda de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e comunitárias; 

 III - alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana; 

 IV - efeitos da valorização imobiliária; 

 V - geração de tráfego e demandas por melhorias e complementações nos sistemas de 

transporte público e de circulação não motorizada, em especial de bicicletas e pedestres; 

 VI - alterações na paisagem e obstrução de marcos visuais significativos para a 

imagem da cidade; 

 VII - geração de ruídos e emissão de resíduos sólidos e de efluentes líquidos e gasosos; 

 VIII - conservação do ambiente natural e construído; 

 IX - ampliação ou redução do risco ambiental urbano. 

 §5º - A elaboração do EIV-RIV não substitui a elaboração de EIA-RIMA. 

 §6º O EIV-RIV estabelecerá as medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como 

daquelas que poderão ser adotadas para potencializar os impactos positivos identificados. 

 Art. 321. A exigência de elaboração de EIV-RIV aplica-se, inclusive, aos 

empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas que estejam inseridos em áreas de 

Operações Urbanas ou que já tenham sido licenciadas por meio de EIA-RIMA ou outro instrumento de 

licenciamento ambiental. 

 Art. 322. O EIV será realizado por equipe multidisciplinar não dependente direta 

ou indiretamente do proponente do empreendimento ou da atividade objeto do estudo, salvo seu 

representante, e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

 §1º Correrão por conta do proponente todas as despesas e custos referentes à 

elaboração do EIV, tais como, coleta e aquisição de dados e informações, trabalhos e inspeções 

de campo, análises de tráfego e outras que sejam requeridas, estudos técnicos e científicos, 

acompanhamento e monitoração dos impactos, e a elaboração do RIV com indicação das medidas 

mitigadoras necessárias. 

 §2º O proponente fará parte da equipe multidisciplinar a que se refere o caput deste 

artigo, podendo, se preferir, fazer-se representar através de procuração. 

 §3º O RIV deverá apresentar a conclusão do EIV de forma resumida e em linguagem 

acessível, devendo ser ilustrado por recursos visuais que auxiliem na demonstração das vantagens 

e desvantagens da implantação do empreendimento, da atividade ou da intervenção urbanística. 

 §4º Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis 

para consulta de qualquer interessado, nos órgãos competentes do Município. 

Subseção III 

 Dos Polos Geradores de Tráfego (PGT)

 Art. 323. A revisão da LOUOS deverá detalhar os procedimentos para a aprovação 

de projetos arquitetônicos e para a execução de obras e serviços necessários para a minimização 

de impacto no sistema viário decorrente da implantação dos empreendimentos e da instalação 

de atividades classificadas como PGT, bem como prazos de análise, competência e conteúdo, 

compreendendo, no mínimo: 

 I - as características e o dimensionamento dos dispositivos de acesso de veículos e 

pedestres, inclusive das áreas de acomodação e acumulação; 

 II - as características e o dimensionamento das áreas de embarque e desembarque de 

passageiros, inclusive de carga e descarga de mercadorias; 

 III - as características e o dimensionamento da área de estacionamento, inclusive 

disposição das vagas de veículos; 

 IV - a análise do impacto do PGT sobre a operação do sistema viário e de transportes; 

 V - a relação das medidas mitigadoras, incluindo, dentre outras, as obras e serviços 

necessários para a minimização dos impactos negativos. 

 Art. 324. O Executivo poderá exigir dos responsáveis pela realização dos 

empreendimentos, instalação de atividades ou implantação das intervenções urbanísticas públicas e 

privadas, obrigados à apresentação do EIA-RIMA, do EIV-RIV e/ou do pedido de diretrizes para PGT, a 

execução, às suas expensas, das medidas atenuadoras, compensatórias e adaptativas definidas nos 

respectivos documentos. 

 §1º O pagamento por potencial construtivo adicional através de adesão à Operação 

Urbana, por Outorga Onerosa do Direito de Construir ou qualquer outra forma de contrapartida 

econômica relacionada à utilização de regras urbanísticas diferenciadas, não isenta o empreendedor 

de arcar com as despesas a que se refere o caput deste artigo. 

 §2º A execução das medidas atenuadoras, compensatórias e adaptativas estabelecidas 

no EIA-RIMA, no EIV-RIVI ou nas diretrizes para PGT, poderá ficar vinculada ao cronograma de 

execução da obra, devendo estar concluída, obrigatoriamente, em data precedente ao funcionamento 

do empreendimento ou atividade, ou a da implantação da intervenção urbanística. 

Seção X 

 Das Operações Urbanas Consorciadas

 Art. 325. O Executivo Municipal poderá fazer uso do instrumento urbanístico Operação 

Urbana Consorciada (OUC), mediante lei específica, com o objetivo de alcançar transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental para os seguintes perímetros: 

 I - Macroárea de Urbanização Consolidada; 

 a) OUC - 1 - compreendendo o bairro de Ribeira, Colina de Bonfim, Monte Serrat e a Baía 

de Itapagipe, delimitando-se a partir da Calçada até a rua de Israel e o Lobato, incluindo a península 

de Itapagipe; 

 b) OUC - 2 - compreendendo o Centro Histórico Tradicional e inclusive a área envoltória 

do Dique de Tororó, englobando Ladeira dos Galés, Engenho Velho de Brotas, Fazenda Garcia, Vale 

dos Barris e os bairros de Barris, Tororó e Nazaré e o Centro Histórico. 

 II - Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica; 

 a) OUC - 3 - compreendendo a Boca do Rio, Armação, Imbuí, Patamares e Jaguaribe, 

tendo o Parque Metropolitano de Pituaçu como elemento beneficiário e integrador desta operação 

urbana. 

 Art. 326. As leis específicas que regulamentam as OUC compreendem um conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, poderão prever, mediante contrapartida: 

 I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

 II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo 

com a legislação vigente. 

 Art. 327. As leis específicas das OUC, baseadas nas diretrizes deste PDDU, têm como 

finalidade: 

 I - recuperar e revitalizar os equipamentos e espaços degradados física ou socialmente, 

ou que se encontrem subutilizados em relação aos investimentos públicos ou privados já realizados; 

 II - criar ou ampliar os espaços abertos de uso e gozo públicos, conforme critérios 

estabelecidos pelo SAVAM; 

 III - promover a ampliação de infraestrutura e da rede viária estrutural e de transporte 
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público coletivo; 

 IV - proteger, recuperar e valorizar o cenário urbano constituído por bens integrantes 

do patrimônio histórico e cultural, por meio de intervenções em espaços públicos que abram 

clareiras voltadas para a Baía de Todos os Santos; 

 V - otimizar a ocupação de áreas subutilizadas por meio de intervenções edilícias que 

recuperem e dê nova utilização a espaços edificados; 

 VI - implantar projetos catalisadores indutores de transformações urbanísticas, 

especialmente no entorno do Dique de Tororó; 

 VII - implantar sistema de transporte de passageiros; 

 VIII - implantar equipamentos públicos sociais, espaços de convívio e lazer da 

população; 

 IX - incentivar o desenvolvimento econômico da orla atlântica, e a dinamização de 

áreas subutilizadas permitindo novas atividades comerciais, culturais e de prestação de serviços 

que gerem empregos e convivam bem com o uso residencial do entorno; 

 X - incentivar a implantação de novas edificações que façam uso de fachadas ativas no 

pavimento térreo e calçadas largas que estimulem o passeio do pedestre com segurança; 

 XI - promover a integração de áreas enquadradas como ZEIS por meio de intervenções 

urbanísticas e de regularização fundiária, em especial nas áreas do entorno do Dique de Tororó, 

inclusive com a inserção de elementos estruturais que permitam a acessibilidade das pessoas 

situadas em diferentes níveis do território ao Dique de Tororó; 

 XII - fortalecer e consolidar as centralidades existentes. 

 Parágrafo único. As OUC serão submetidas à apreciação prévia do Conselho Municipal 

de Salvador. 

 Art. 328. A lei específica que regulamentar cada OUC deve atender aos objetivos e às 

diretrizes desta Lei, contendo, no mínimo: 

 I - delimitação do perímetro da área a ser abrangida; 

 II - delimitação do perímetro expandido, no qual serão realizados investimentos 

com recursos da OUC que atendam às necessidades habitacionais da população de baixa renda e 

melhorem as condições de drenagem, de saneamento e de mobilidade, entre outros; 

 III - finalidade da OUC; 

 IV - plano urbanístico; 

 V - programa básico de intervenções urbanas e diretrizes de ocupação da área, em 

conformidade com o plano urbanístico; 

 VI - programa de atendimento econômico e social para população diretamente atingida; 

 VII - estudo de impacto ambiental relacionado com as áreas das intervenções urbanas;  

 VIII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função dos benefícios decorrentes de alterações de usos e índices e características de 

ocupação do solo; 

 IX - solução habitacional dentro do seu perímetro ou no perímetro expandido, para 

reassentamento de moradores de assentamentos precários; 

 X - forma de controle gestão da OUC, por meio de um conselho gestor paritário, 

composto por representantes do poder público por representantes da sociedade civil; 

 XI - conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas 

financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 

 §1º Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIII deste artigo serão 

aplicados exclusivamente na implementação do programa de intervenções urbanas previsto pela 

própria lei de operação urbana consorciada, devendo, no mínimo, 10% (dez por cento) ser aplicado 

em programas habitacionais de interesse social. 

 §2º Deverão ser previstas regras de transição do regime jurídico da operação urbana 

para o regime jurídico da LOUOS, aplicáveis ao final de cada OUC. 

 Art. 329. O pagamento das obras, das desapropriações e aquisição de terrenos 

necessários à própria OUC será financiado diretamente mediante a emissão, pelo Município, de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC). 

 §1º O CEPAC é um valor mobiliário de livre circulação no mercado, correspondente à 

contrapartida do direito adicional de construir e de modificação de uso no âmbito de uma OUC. 

 §2º Os CEPAC serão alienados em leilão e convertidos em direito de construir 

unicamente na área objeto da operação para a qual forem emitidos. 

 §3º A vinculação do direito de construir representada pelos CEPAC será realizada por 

intermédio de declaração do Executivo no ato da aprovação de projeto de edificação e estará restrita 

à área objeto da operação. 

 §4º Os CEPAC poderão ser utilizados como garantia para obtenção de financiamento 

para a implementação do novo empreendimento. 

 §5º Os recursos obtidos com a alienação dos CEPAC serão utilizados exclusivamente 

na área de abrangência da operação para pagamento das obras públicas constantes do programa de 

intervenções, definido na lei de criação da OUC. 

 Art. 330. A lei específica que aprovar a OUC autorizará a emissão de quantidade 

determinada de CEPAC, proporcional ao estoque de área construída adicional a ser permitida em 

cada setor da operação, e estabelecerá também: 

 I - o valor mínimo do CEPAC; 

 II - as formas de cálculo das contrapartidas; 

 III - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC, em metros quadrados de 

potencial construtivo adicional; 

 IV - o limite do valor de subsídio para aquisição de terreno para construção de HIS. 

 Art. 331. Nas áreas localizadas no interior dos perímetros de OUC aprovadas, os 

demais planos, bem como a utilização de qualquer dos instrumentos previstos neste PDDU, deverão 

observar o disposto nas respectivas leis das OUC. 

 Parágrafo único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das OUC aprovadas 

não são passíveis de receber potencial construtivo transferido de imóveis não inseridos no referido 

perímetro. 

 Art. 332. Sem prejuízo da indicação de outras áreas em decorrência de planos e 

programas de natureza urbanística ou setorial, elaborados com base neste PDDU, são indicadas para 

efeito de OUC as áreas delimitadas no Mapa 09 do Anexo 03 da presente Lei. 

 Parágrafo único. Até a aprovação da lei específica de regulamentação de cada OUC, as 

condições de parcelamento e de uso e ocupação do solo serão estabelecidas com base nas diretrizes 

da presente Lei e nas normas da legislação urbanística vigente. 

Seção XI 

 Da Transformação Urbana Localizada

 Art. 333. O Executivo Municipal poderá fazer uso do instrumento urbanístico da 

Transformação Urbana Localizada, mediante lei específica, garantida ampla participação popular, 

sempre motivada por interesse público relacionado à urbanização, reurbanização e requalificação 

de partes do território do Município, objetivando viabilizar projetos urbanísticos especiais em áreas 

definidas no Art. 334, para atendimento dos objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas neste 

PDDU, através de intervenções de menor porte, tais como: 

 I - implantação de infraestrutura urbana e melhorias no sistema viário e de transporte 

público, prioritariamente relacionada a microacessibilidade no entorno das estações de transporte 

de alta e média capacidade, especialmente as do metrô e VLT, existentes e projetadas;

 II - implantação de equipamentos com finalidade de uso público tais como:

 a) instalações para a administração pública, em geral;

 b) edificações para atendimento às necessidades de serviços públicos tais como as 

educacionais, de assistência social e de saúde;

 c) edificações com finalidade de desenvolvimento turístico do Município, como centros 

de negócios, equipamentos turísticos, recreativos, culturais e polos de lazer; 

 d) equipamentos típicos de mobilidade urbana, como terminais rodoviários, náuticos, 

metroviários, ferroviários, multimodais, edifícios-garagem, dentre outros a igual título;

 e) estruturação dos parques urbanos e áreas de interesse ambiental;

 III - requalificação do entorno de áreas privadas, podendo envolver 

construção de praças, implementação de projetos de mobilidade urbana como ciclovias, mobiliário 

urbano, parklets, melhoria das condições de habitabilidade, recuperação de áreas verdes e 

programas de proteção ambiental;

 IV - intervenções urbanas associadas a concessões ou parcerias público-privadas;

 V - implantação de programas de HIS e HMP; 

 VI - valorização, requalificação e criação de patrimônio ambiental, histórico, 

arquitetônico, cultural e paisagístico. 

 §1º Entende-se por intervenções de menor porte aquelas correspondentes a uma área 

bruta total atingida de até 50.000m².

 §2º Ato do Executivo regulamentador deste instrumento de Política Urbana disporá 

sobre:

 I - os critérios de análise técnica para aprovação de uma Transformação Urbana 

Localizada, com os estudos técnicos que sejam definidos como cabíveis;

 II - os requisitos para que um projeto de Transformação Urbana Localizada proposto 

pelo privado seja considerado de interesse público;

 III - a forma de participação popular durante a tramitação do projeto, com promoção de 

audiência pública para debates, disponibilizando os resultados dos estudos técnicos com pelo menos 

15 (quinze) dias de antecedência para os interessados;

 IV - os demais aspectos de rito e formas não contempladas no Plano Diretor.

 §3º A lei específica que autoriza a Transformação Urbana Localizada será aprovada 

após atendidos os critérios, objetivos e obrigações previstos neste PDDU e no Ato do Executivo 

regulamentador para a lei específica, podendo utilizar-se também de outros instrumentos de Política 

Urbana, como incentivos fiscais para a área de intervenção.

 Art. 334. As intervenções a serem realizadas pela Transformação Urbana Localizada, 

poderão abranger áreas públicas ou privadas que estejam situadas num raio de 800m (oitocentos 

metros) das estações dos sistemas de transporte de alta e média capacidade (metrô e VLT); 

 Parágrafo único. Lei específica municipal, com ampla participação popular e 

realização de audiência pública no local escolhido, poderá identificar outras áreas com potencial de 

transformação urbana, desde que devidamente amparada por interesse público.

 Art. 335. A lei específica que aprovar cada Transformação Urbana Localizada deve 

atender aos objetivos e às diretrizes desta lei, contendo, no mínimo:

 I - delimitação do perímetro da área a ser abrangida;

 II - finalidade da Transformação Urbana Localizada;

 III - plano urbanístico, caso sejam necessárias regras urbanísticas diferenciadas;

 IV - programa básico de intervenções urbanas e diretrizes de ocupação da área, 

contemplando aspectos econômicos, sociais, ambientais ou culturais conforme o caso, em 

conformidade com o plano urbanístico;

 V - contrapartida a ser exigida do privado em função dos benefícios decorrentes da 

Transformação Urbana Localizada; 

 VI - requisitos e diretrizes para participação em certame licitatório como garantia de 

igualdade na concorrência para a obra pública e eficiência técnica, quando for o caso;

 VII - transferências de bens públicos ao privado, como dação em pagamento ou em 

caráter temporário de concessão, conforme o caso.

Seção XII 

 Da Concessão Urbanística

 Art. 336. A concessão urbanística constitui instrumento de intervenção urbana 

estrutural destinado à realização de urbanização ou de reurbanização de parte do território municipal 

a ser objeto de requalificação da infraestrutura urbana e de reordenamento do espaço urbano com 

base em projeto urbanístico específico, compreendendo urbanização ou reurbanização de parte do 

território municipal, inclusive loteamento, reloteamento, demolição e reconstrução e incorporação de 

conjunto de edificações para atendimento dos objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas neste 

PDDU. 

 Art. 337. A concessão urbanística é o contrato administrativo por meio do qual o 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, delega a pessoa jurídica ou a 
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consórcio de empresas a execução de obras urbanísticas de interesse público, por conta e risco da 

empresa concessionária, de modo que o investimento desta seja remunerado e amortizado mediante 

a exploração dos imóveis resultantes destinados a usos públicos ou privados nos termos do contrato 

de concessão, com base em prévio projeto urbanístico específico e em cumprimento de objetivos, 

diretrizes e prioridades deste PDDU. 

 Art. 338. A concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico das concessões 

comuns regida pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e Lei Federal nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, sem prejuízo da aplicação de normas correlatas e compatíveis com as Leis 

Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 Art. 339. Toda concessão urbanística deve ser autorizada por lei específica, que 

estabelecerá os parâmetros urbanísticos aplicáveis e só pode ter por objeto uma área contínua 

destinada a intervenção urbana com base na Lei do PDDU, mesmo que não haja necessidade de 

alteração de parâmetros urbanísticos e demais disposições legais aplicáveis. 

Seção XIII

 Da Cota de Solidariedade

 Art. 340. A cota de solidariedade consiste na obrigação de promotores de 

empreendimentos imobiliários de grande porte, contribuir para a produção de habitação de interesse 

social, que poderá ser realizada por meio de: 

 I - produção de HIS pelo próprio promotor; 

 II - doação de terrenos para a produção de HIS; 

 III - recursos financeiros para a equipamentos públicos sociais complementares à 

moradia. 

 §1º A emissão do certificado de conclusão do empreendimento imobiliário de grande 

porte fica condicionada ao cumprimento da exigência de doação em HIS de que trata o caput deste 

artigo. 

 §2º A doação prevista no caput não exime a necessidade de destinação de áreas ao 

Município nos termos da legislação de parcelamento do solo. 

 Art. 341. Os empreendimentos imobiliários considerados de grande porte são aqueles 

com área construída computável superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados) e ficam obrigados 

a destinar 5% (cinco por cento) da área construída computável para HIS, para atender famílias com 

renda até 3 (três) salários mínimos.

 §1º A área construída destinada à HIS no empreendimento referido no caput desse 

artigo será considerada não computável. 

 §2º Para o cumprimento da exigência do caput deste artigo o empreendedor poderá: 

 I - produzir HIS com a mesma área construída exigida no caput deste artigo em outro 

terreno desde que seja na macroárea de integração metropolitana, ou na macroárea de estruturação 

urbana; 

 II - doar terreno de valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da área total do 

terreno do empreendimento; 

 III - depositar no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, destinado a HIS, o 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da área total do terreno do empreendimento, 

calculado pelo VUP do terreno. 

 §3º Atendida a exigência estabelecida neste artigo, o empreendimento de grande porte 

poderá beneficiar-se de acréscimo de 5% (cinco por cento) na área computável. 

 §4º O Executivo deverá fiscalizar a destinação das unidades, garantindo o atendimento 

da faixa de renda prevista no caput deste artigo. 

 §5º A doação de área prevista do inciso II do §2º deste artigo, só será aceita, após a 

análise e aprovação do órgão competente. 

Seção XIV

 Do Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais

 Art. 342. O pagamento por prestação de serviços ambientais para os proprietários, que 

atendam a legislação federal, estadual e municipal pertinente, poderá ser instituído pela Prefeitura 

de Salvador para garantir a manutenção e a preservação de áreas de preservação ambiental de 

imóvel privado ou público. 

 Art. 343. O pagamento por serviços ambientais constitui-se em retribuição, monetária 

ou não, aos proprietários ou possuidores de áreas com ecossistemas provedores de serviços 

ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou recuperam estes serviços, podendo ser 

remuneradas, entre outras, as seguintes ações: 

 I - manutenção, recuperação, recomposição e enriquecimento de remanescentes 

florestais; 

 II - recuperação de nascentes, matas ciliares e demais áreas de preservação 

permanente; 

 III - recuperação, recomposição e enriquecimento de áreas de reserva legal; 

 IV - conversão da agricultura familiar convencional para agricultura orgânica, 

mediante; 

 V - cessão de área para soltura de animais silvestres, mediante critérios a serem 

definidos pelos órgãos municipais responsáveis pela conservação da fauna silvestre e da 

biodiversidade. 

 Art. 344. O órgão municipal ambiental competente deverá estabelecer os critérios 

e a valoração dos serviços, tendo como referência a remuneração de atividades humanas para a 

manutenção e recuperação de ecossistemas, e a valoração das áreas provedoras de serviços 

ambientais. 

Seção XV 

 Da cobrança de contrapartida financeira nos termos dos artigos 85, 86 e 87 da Lei Orgânica do 

Município de Salvador

 Art. 345. Os recursos referentes à contrapartida financeira, nos termos dos artigos 

85, 86 e 87 da Lei Orgânica do Município de Salvador, pelas alterações de gabarito, que importem a 

utilização mais permissiva do solo, serão destinados para elaboração de projetos de urbanização de 

áreas públicas e de equipamentos urbanos. 

TÍTULO IX 

 DO DESENVOLVIMENTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 346. Para o desenvolvimento político-institucional do Município, o Poder Executivo 

aperfeiçoará e consolidará o processo de planejamento e de gestão municipal, mediante o Sistema 

Municipal de Planejamento e de Gestão (SMPG), com a adoção dos seguintes instrumentos: 

 I - planejamento do desenvolvimento urbano; 

 II - sistema de Informação Municipal (SIM-Salvador); 

 III - fundos financeiros para suporte às políticas públicas; 

 IV - modernização administrativa e inovação da gestão; 

 V - educação para a cidadania. 

 §1º O processo de planejamento municipal é o conjunto de procedimentos da 

Administração, desenvolvido com a participação da sociedade, de caráter permanente, visando 

à fixação de objetivos e diretrizes para o desenvolvimento do Município, a preparação dos meios 

para atingi-los, a avaliação dos resultados obtidos, com vistas à melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes, bem como ao controle social de sua aplicação. 

 §2º A gestão municipal compreende a realização de um conjunto de atividades 

objetivando direcionar, permanentemente, a ação da Administração Municipal com vistas a assegurar 

o desenvolvimento do Município em conformidade com a Política Urbana do Município expressa no 

Plano Diretor e nas demais peças do planejamento municipal. 

 §3º A gestão democrática da Política Urbana será pautada, entre outros, pelos 

princípios: 

 I - presentes na Constituição Federal, em especial no seu art. 37: 

 a) legalidade, como limite da atuação administrativa; 

 b) impessoalidade, sendo vedado à Administração Pública Municipal atuar com vistas 

a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, bem como, promover pessoalmente agentes ou 

autoridades; 

 c) moralidade, mediante a atuação segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, e da 

criação e consolidação de instrumentos de fiscalização da gestão pública; 

 d) publicidade e transparência, mediante a:

 1. ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública Municipal, 

ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei;

 2. a implementação do Orçamento Participativo articulado com o planejamento 

participativo;

 3. eficiência, mediante a desburocratização, a otimização e a celeridade do serviço 

público municipal.

 II - supremacia do interesse público, como finalidade primordial da atuação 

administrativa, sendo vedado ao agente ou autoridade renunciar ao exercício das competências que 

lhe são outorgadas por lei; 

 III - independência das esferas governamentais e da sociedade civil, combatendo o 

clientelismo e o nepotismo; 

 IV - solidariedade, pelo respeito à diversidade de pensamentos, raças, credos e 

manifestações na formulação da política urbana; 

 V - credibilidade, pela garantia: 

 a) da implementação das políticas públicas constituídas nos canais de participação e 

construção coletiva; 

 b) da presunção de fé-pública de que dispõem os agentes e autoridades administrativas; 

 VI - razoabilidade e proporcionalidade, pela prática de atos administrativos 

discricionários que atendam satisfatoriamente ao interesse público; 

 VII. segurança jurídica, em respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada, sendo vedado à Administração Pública Municipal modificar sua forma de atuação sem justa 

motivação. 

 Art. 347. O SMPG compreende um conjunto de órgãos, normas, recursos humanos 

e técnicos necessários à coordenação da ação planejada da Administração Municipal, como um 

processo contínuo, dinâmico e flexível. 

 Art. 348. São objetivos do SMPG: 

 I - garantir eficiência e eficácia à gestão municipal, visando ao desenvolvimento 

municipal, à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e da qualidade de vida no Município; 

 II - unificar o planejamento do desenvolvimento urbano, o planejamento das ações 

governamentais e o planejamento orçamentário, vinculando as ações dos diversos órgãos da 

Administração Municipal às políticas e planos estabelecidos de forma integrada, consideradas suas 

repercussões mútuas e a provisão de recursos para a sua implementação, com vistas à viabilização 

da Política de Desenvolvimento Urbano do Município; 

 III - promover as medidas necessárias à cooperação e articulação da atuação do 

Município do Salvador com outros municípios, sobretudo os integrantes da Região Metropolita.na de 

Salvador - RMS, e com os demais níveis de governo;

 IV - promover a ampla discussão, no âmbito da Administração Municipal, das políticas, 

diretrizes e planos municipais, e compatibilizar os planos setoriais, temáticos e de porções do 

território com o Plano Diretor; 

 V - assegurar a participação dos cidadãos e das associações representativas dos 

vários segmentos da sociedade na formulação de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano; 

 VI - instituir um processo permanente e sistemático de detalhamento, implementação, 

avaliação, aperfeiçoamento, revisão e atualização do Plano Diretor; 

 VII - garantir a ampla divulgação do Plano Diretor, permitindo a todos os agentes 

sociais o conhecimento do documento elaborado, bem como de suas revisões e atualizações. 
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 Art. 349. São integrantes do SMPG todas as unidades da Administração Municipal, os 

conselhos municipais, os fóruns, conferências e comissões permanentes respaldadas por lei, das 

quais conste representação da sociedade civil, bem como as unidades da Administração Federal e 

Estadual com atuação no Município, os dispositivos de ação regional que o Município integre ou venha 

a integrar, o Ministério Público e os Poderes Legislativo e Judiciário. 

 §1º Os órgãos e entidades da Administração Municipal integrarão o SMPG, cooperando: 

 I - no apoio técnico, de caráter interdisciplinar, com a finalidade de orientar e 

acompanhar a realização dos estudos, análises e pesquisas necessários à implementação das 

atividades de planejamento e da gestão; 

 II - no intercâmbio de informações para subsidiar o processo de elaboração e discussão 

do Plano Diretor e os demais planos, inclusive as leis orçamentárias; 

 III - na implementação do processo de planejamento e de gestão e para viabilizar os 

planos elaborados. 

 §2º Os órgãos e entidades estaduais e federais, no âmbito de sua atuação no Município, 

participarão do SMPG fornecendo informações para o planejamento e a gestão, e executando as 

ações pertinentes às respectivas esferas de governo. 

 Art. 350. São unidades centrais do SMPG, os órgãos responsáveis pelo planejamento 

do desenvolvimento urbano, pelo planejamento estratégico e pela gestão, integrantes da estrutura 

organizacional da Administração Municipal, competindo-lhe: 

 I - a coordenação da elaboração do Plano Diretor e dos planos complementares e de 

detalhamento das suas diretrizes; 

 II - a elaboração de proposta de alteração da legislação urbanística decorrente do 

Plano Diretor, em articulação com os órgãos de licenciamento urbanístico e ambiental; 

 III - a produção, atualização e conservação dos dados, indicadores, bases documentais 

e cartográficas para o planejamento, incluídos os documentos técnicos e demais elementos de apoio 

à elaboração do Plano Diretor e dos planos complementares e de detalhamento; 

 IV - a organização e condução do processo de discussão pública dos planos sob sua 

coordenação; 

 V - a articulação com o Conselho Municipal de Salvador e com os demais conselhos 

municipais, com vistas à apreciação dos planos referidos às áreas específicas de atuação de cada 

colegiado; 

 VI - a formulação da estratégia para apresentação de proposta de alteração do Plano 

Diretor, sua implementação, acompanhamento e avaliação dos resultados; 

 VII - formulação do Plano Estratégico de Gestão Municipal, de forma a assegurar a 

convergência das ações setoriais para a implementação da política de desenvolvimento do Município; 

 VIII - incentivar o desenvolvimento e a inovação da gestão na Administração Municipal, 

de forma a garantir a melhoria crescente da eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas. 

 §1º Cada unidade da Administração Municipal contará com um núcleo de planejamento 

estratégico e orçamentário em seu âmbito, que procederá à articulação com os órgãos de 

planejamento e de gestão competindo-lhe: 

 I - adequar seu planejamento e orçamento ao Plano Governamental, de forma a 

viabilizar as diretrizes do Plano Diretor, propondo atualizações na esfera de atuação de sua área, 

buscando garantir a contínua adequação das ações às necessidades e aspirações da sociedade; 

 II - coordenar internamente a implementação das diretrizes e ações previstas no Plano 

Governamental. 

 §2º Ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de suas prerrogativas estabelecidas 

pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, compete: 

 I - analisar e aprovar a Lei do Plano Diretor e a legislação urbanística e ambiental dele 

decorrente; 

 II - acompanhar a elaboração e fiscalizar a execução do Plano Diretor, assim como da 

sua revisão; 

 III - convocar e acompanhar debates, audiências e consultas públicas, bem como 

plebiscitos e referendos. 

 §3º Ao Ministério Público, no exercício das suas competências atribuídas pela 

Constituição Federal, cabe acompanhar a elaboração, revisão e a execução do Plano Diretor, assim 

como a revisão da legislação dele decorrente. 

CAPÍTULO II 

 DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Seção I 

 Da Revisão e das Modificações do Plano Diretor 

 Art. 351. A revisão do Plano Diretor, a que se refere o art. 6º desta Lei, será procedida 

em tempo hábil, de modo a atender ao prazo máximo legal para sua conclusão, cabendo ao órgão 

do planejamento urbano a coordenação de todos os órgãos e entidades da Administração, que 

serão corresponsáveis pela elaboração, implantação e avaliação dos resultados, assim como pelo 

fornecimento das informações requeridas para o controle pela sociedade. 

 §1º Com base em exposição de motivos preparada pelo órgão de planejamento urbano, 

o Plano Diretor poderá ser revisto ou modificado antecipadamente, com a devida participação 

da sociedade, obedecendo, no processo legislativo, às normas da Constituição da República, da 

Constituição do Estado da Bahia e da Lei Orgânica do Município de Salvador. 

 §2º Qualquer órgão ou entidade integrante do SMPG, bem como qualquer entidade 

representativa dos segmentos sociais do Município, poderá encaminhar sugestões devidamente 

justificadas ao órgão de planejamento, visando à revisão ou modificação antecipada do Plano Diretor. 

 §3º O órgão de planejamento instruirá as sugestões apresentadas, emitindo parecer e 

encaminhando à apreciação e deliberação do Prefeito que, se for o caso, encaminhará projeto de lei 

à Câmara Municipal. 

 §4º Na revisão ou modificação do Plano Diretor, inclusive quando antecipadas, serão 

obedecidas todas as disposições quanto à iniciativa, processo de elaboração, discussão e aprovação 

exigidas no processo regular. 

 §5º Uma vez efetuada a revisão ou modificação do Plano Diretor, serão revistos e 

atualizados os planos e a legislação que tenham o seu conteúdo afetado pelas novas disposições. 

 §6º Quando da elaboração, revisão ou modificação do Plano Diretor, o órgão de 

planejamento, visando possibilitar a discussão pública em todas as fases do processo, providenciará: 

 I - a publicação, na medida em que forem sendo produzidos, de todos os estudos e 

análises que servirem de fundamentação às propostas, que deverão estar disponíveis, para fins de 

consulta, em locais de fácil acesso ao público; 

 II - a recepção de correspondência, pelos correios e via Internet, garantindo o direito de 

resposta, acatando o que for considerado pertinente e justificando o que for rejeitado; 

 III - a publicação das contribuições antes da realização das consultas e audiências 

públicas. 

 §7º A promoção de ações de sensibilização, mobilização e capacitação devem ser 

voltadas, preferencialmente, para as lideranças comunitárias, os movimentos sociais, profissionais 

especializados, entre outros agentes sociais. 

 §8º O Poder Público Municipal procurará articular as discussões regionalizadas e 

temáticas do Plano Diretor com as do Orçamento Participativo.

 §9º O Poder Público Municipal, em nenhuma hipótese, poderá utilizar-se do expediente 

da urgência, previsto no art. 47 da Lei Orgânica do Município do Salvador, ao encaminhar a revisão e/

ou modificações do Plano Diretor.

Seção II

Da Elaboração dos Planos Específicos

 Art. 352. Para implementação do processo de planejamento serão elaborados planos 

urbanísticos e planos temáticos ou setoriais, observando as diretrizes de participação da sociedade 

estabelecidas nesta Lei. 

 Parágrafo único. Os planos urbanísticos contemplarão um bairro ou conjunto de 

bairros, de modo que suas proposições atendam as peculiaridades locais e as necessidades e opções 

da população que neles reside e trabalha, devendo conter especialmente:

 I - critérios e diretrizes sobre a mobilidade urbana;

 II - projetos de intervenção urbana;

 III - critérios e restrições específicas de uso e ocupação do solo;

 IV - proposta de ações indutoras do desenvolvimento local com base nas diretrizes do 

Plano Diretor e considerando as potencialidades locais;

 V - indicação de prioridades, metas e orçamentos, os quais subsidiarão as discussões 

do Orçamento Participativo.

Seção III 

 Dos Instrumentos de Participação no Planejamento

Subseção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 353. A participação no processo de planejamento e de gestão será assegurada, 

dentre outros, mediante os seguintes instrumentos: 

 I - Conselho Municipal de Salvador; 

 II - Conferência Municipal da Política Urbana; 

 III - outros conselhos, comissões e fóruns legalmente instituídos; 

 IV - debates, consultas e audiências públicas; 

 V - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

 Parágrafo único. O Sistema Municipal de Ouvidorias participará dos instrumentos 

referidos no caput deste artigo. 

Subseção II 

 Do Conselho Municipal de Salvador

 Art. 354. O Conselho Municipal de Salvador, órgão colegiado permanente, de caráter 

consultivo, composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, tem por objetivos: 

 I - promover a participação organizada da sociedade no processo de planejamento do 

Município e na formulação de suas políticas de desenvolvimento; 

 II - assegurar a adequação das diretrizes e normas orientadoras da ação municipal às 

necessidades da coletividade; 

 III - propiciar respaldo político às decisões e diretrizes do planejamento e gestão 

municipal; 

 IV - garantir a compatibilidade e a coerência entre as normas que regulam a atuação do 

Poder Público Municipal e as orientações do Plano Diretor; 

 V - articular as políticas específicas e setoriais na área do desenvolvimento urbano, 

particularmente as de planejamento do uso do solo, habitação, saneamento ambiental e mobilidade 

urbana;

 VI - participar dos debates sobre o Orçamento Participativo. 

 Parágrafo único. O Conselho Municipal de Salvador é parte integrante dos sistemas 

nacional e estadual de desenvolvimento urbano. 

 Art. 355. O Conselho Municipal de Salvador apreciará as matérias relativas ao 

planejamento e gestão do uso do solo, habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana, bem 

como nas demais matérias que afetam o desenvolvimento urbano, competindo-lhe: 

 I - emitir orientações e recomendações sobre a implementação do Plano Diretor e dos 

demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; 

 II - propor a revisão, complementação ou modificação do Plano Diretor, bem como 

acompanhar e avaliar seus resultados; 

 III - manifestar-se sobre a revisão ou modificação do Plano Diretor, em especial no 

que se refere aos instrumentos da Política Urbana, antes do encaminhamento de projeto de lei ao 

Legislativo Municipal; 

 IV - acompanhar a aplicação dos instrumentos da Política Urbana, atendendo ao 

disposto nesta Lei; 

 V - convocar audiências públicas sobre matérias relacionadas à Política Urbana e 
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participar dos debates e audiências que se realizem sobre o Plano Diretor; 

 VI - pronunciar-se sobre omissões e conflitos na aplicação da legislação urbanística 

municipal que lhe forem submetidos; 

 VII - acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento 

urbano; 

 VIII - apreciar a proposta orçamentária do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, LDO, especialmente acerca da sua compatibilidade com as diretrizes do Plano 

Diretor, antes do envio ao Legislativo Municipal; 

 IX - apreciar e pronunciar-se sobre as propostas de iniciativa popular de projeto de lei 

e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 X - promover debates públicos com as organizações da sociedade, especialmente as 

associações de bairro, para conhecer suas demandas; 

 XI - propor aos órgãos integrantes do SMPG, a elaboração de estudos sobre questões 

que considerar relevantes, bem como a realização de programas de capacitação dos conselheiros; 

 XII - acompanhar a programação e a movimentação do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador, FUNDURBS; 

 XIII - instituir câmaras temáticas e grupos de trabalho, permanentes ou extraordinários, 

sobre temas pertinentes à Política Urbana; 

 XIV - manter registro próprio e sistemático de seu funcionamento em atas, dando-lhes 

publicidade; 

 XV - elaborar seu regimento interno. 

 Art. 356. O Conselho Municipal de Salvador terá a seguinte estrutura básica: 

 I - plenário; 

 II - secretaria executiva; 

 III - câmaras temáticas. 

 §1º As câmaras temáticas de planejamento uso do solo, habitação, saneamento 

ambiental e mobilidade urbana terão caráter permanente no âmbito do Conselho Municipal de 

Salvador. 

 §2º O funcionamento e atribuições das câmaras temáticas serão definidos no 

Regimento do Conselho Municipal de Salvador. 

 §3º O Conselho Municipal de Salvador se reunirá ordinariamente a cada 2 (dois) meses 

e extraordinariamente por convocação de 1/3 (um terço) dos conselheiros ou da secretaria executiva. 

 §4º A participação no Conselho Municipal de Salvador, nas câmaras temáticas e nos 

grupos de trabalho não será remunerada, sendo considerada prestação de serviço de relevante 

interesse público, e a ausência ao trabalho dela decorrente será abonada e computada como jornada 

efetiva de trabalho para todos os efeitos legais. 

 Art. 357. O Conselho Municipal de Salvador será constituído por representantes do 

Poder Público e da sociedade civil, de acordo com a seguinte especificação: 

 I - 13 (treze) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 

 a) 2 (dois) de órgão ou entidade responsável pelo planejamento urbano e gestão do uso 

do solo; 

 b) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pela habitação; 

 c) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pelo saneamento básico; 

 d) 2 (dois) do órgão ou entidade responsável pela mobilidade urbana, sendo 1 (um) do 

setor de trânsito e 1 (um) do setor de transporte público; 

 e) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela gestão ambiental; 

 f) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela cultura; 

 g) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela política de desenvolvimento 

econômico; 

 h) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela política de desenvolvimento social; 

 i) 1 (um) do órgão ou entidade responsável pela gestão financeira; 

 II - 2 (dois) representantes dos órgãos estaduais vinculados à política de 

desenvolvimento urbano e à gestão metropolitana; 

 III - 2 (dois) representantes de órgãos federais vinculados ao financiamento e 

patrimônio público; 

 IV - 24 (vinte e quatro) representantes de entidades da sociedade civil que incluam 

assuntos de interesse da Política Urbana entre suas finalidades institucionais, assim distribuídos: 

 a) 11 (onze) representantes de movimentos sociais e populares; 

 b) 4 (quatro) representantes de entidades empresariais; 

 c) 4 (quatro) representantes de entidades sindicais dos trabalhadores; 

 d) 3 (três) representantes de entidades profissionais, acadêmicas; 

 e) 2 (dois) representantes de Organizações Não-Governamentais (ONG). 

 §1º O Conselho Municipal de Salvador será presidido pelo titular do órgão municipal 

responsável pelo planejamento do desenvolvimento urbano. 

 §2º Os membros titulares do Conselho Municipal de Salvador, na sua ausência, serão 

representados pelos seus suplentes. 

 §3º O mandato dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Salvador 

será igual à periodicidade da Conferência Municipal de Salvador. 

 §4º Os membros, titulares e suplentes, de que tratam os incisos I, II e III serão indicados 

pelos titulares dos órgãos e entidades representados. 

 §5º Os membros, titulares e suplentes, de que trata o inciso IV, serão eleitos pelos 

respectivos segmentos durante a realização da Conferência Municipal de Salvador. 

 §6º Na composição do Conselho deverá ser procurado o equilíbrio na representação 

entre homens e mulheres, bem como na representação étnico-racial. 

 §7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho Municipal de 

Salvador, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicos e privados, bem como 

técnicos especialistas, sempre que da pauta constar tema de sua área de atuação, a critério dos 

titulares do conselho. 

 §8º Qualquer cidadão poderá participar, como ouvinte, das reuniões plenárias, das 

Câmaras Temáticas ou de Grupos de Trabalho do Conselho Municipal de Salvador. 

Subseção III 

 Da Conferência Municipal de Salvador

 Art. 358. A Conferência Municipal de Salvador é a instância máxima de participação da 

sociedade no SMPG, competindo-lhe: 

 I - avaliar a Política Urbana municipal, emitindo orientações para a sua reformulação e 

implementação, bem como das políticas setoriais pertinentes ao desenvolvimento urbano; 

 II - propor alterações na natureza e atribuições do Conselho Municipal de Salvador, 

opinar sobre sua estrutura e composição, indicar os membros titulares e suplentes, bem como 

sugerir a formação de Câmaras Temáticas e grupos de trabalho; 

 III - avaliar o SMPG e a execução da estratégia de implementação do Plano Diretor; 

 IV - funcionar como etapa preparatória das etapas estadual e nacional da Conferência 

de Cidades. 

 §1º A Conferência Municipal de Salvador será presidida pelo dirigente do órgão de 

planejamento urbano do Município. 

 §2º O Regimento da Conferência disporá, no mínimo, sobre: 

 I - o temário; 

 II - a organização e o funcionamento da Conferência; 

 III - os critérios e os procedimentos para a escolha dos delegados; 

 IV - os recursos financeiros para a realização. 

Subseção IV

Dos Debates, Consultas e Audiências Públicas

 Art. 359. Para garantir a efetividade do processo participativo, os debates, consultas e 

audiências públicas atenderão aos seguintes requisitos quanto à publicidade: 

 I - ampla comunicação pública, pelos meios de comunicação social disponíveis, em 

linguagem acessível e que atenda às pessoas com deficiência; 

 II - publicação do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos 

e das propostas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

 III - publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas 

diversas etapas do processo. 

 §1º A organização dos debates, consultas e audiências públicas do Plano Diretor 

deverá garantir a diversidade de público, mediante a realização de discussões por segmentos 

sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como os bairros e Prefeituras-Bairro, garantindo a 

alternância entre os locais de discussão. 

 §2º Compete à Ouvidoria Setorial do órgão municipal responsável, com apoio da 

Ouvidoria Geral do Município, a organização dos debates, consultas e audiências públicas. 

 Art. 360. As audiências públicas do Plano Diretor têm por finalidade informar, colher 

subsídios, debater, analisar a metodologia e o conteúdo do plano, devendo atender aos seguintes 

requisitos: 

 I - convocação por edital e anúncio pela imprensa e outros meios de comunicação de 

massa ao alcance da população local; 

 II - realização em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

 III - coordenação pelo Executivo Municipal, que, após a exposição dos conteúdos, abrirá 

os debates com os presentes; 

 IV - garantia da participação dos cidadãos e cidadãs, independente de comprovação de 

residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; 

 V - registro das discussões por meio audiovisual e da lavratura da respectiva ata, cujos 

conteúdos deverão ser apensados ao projeto de lei, compondo memorial do processo, inclusive na 

sua tramitação legislativa. 

 §1º A audiência pública poderá ser requerida por iniciativa da própria sociedade civil 

quando solicitada por, no mínimo: 

 I - 0,1% (um décimo por cento) dos eleitores do Município, quando se tratar do Plano 

Diretor, ou de planos, programas e projetos de impacto estrutural sobre a cidade; 

 II - 10% (dez por cento) dos eleitores: 

 a) da vizinhança, no caso de projetos de empreendimentos ou atividades para os quais 

se exija Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV; 

 b) da área abrangida, no caso de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), de bairros, 

Prefeituras-Bairro ou quaisquer outros recortes territoriais. 

 §2º No caso a que se refere o inciso II do §1° deste artigo, deverá acompanhar o 

requerimento parecer técnico demonstrando a área e a população atingida pela proposta. 

 §3º O Executivo Municipal regulamentará as formas como poderá ser requerida a 

audiência pública. 

 Art. 361. Caberá ao órgão de planejamento urbano a decisão final das propostas 

apresentadas nos debates, consultas e audiências públicas. 

 Parágrafo único. A decisão referida no caput deste artigo será motivada, técnica e 

juridicamente, e publicada no Diário Oficial do Município. 

Subseção V 

 Da Iniciativa Popular de Projeto de Lei e de Planos, Programas e 

Projetos de Desenvolvimento Urbano

 Art. 362. A iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano poderá ser tomada por, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos eleitores do 

Município, no caso de: 

 I - propostas de modificações parciais no Plano Diretor aprovado; 

 II - propostas de leis específicas para aplicação dos instrumentos de Política Urbana. 

 Art. 363. A iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano, de competência privativa do Poder Executivo, poderá ser tomada por, no mínimo, 2% (dois 

por cento) dos eleitores da área abrangida, no caso de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 

bairros, Prefeituras-Bairro, subdivisões do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, ou quaisquer 

outros recortes territoriais nos quais se pretenda intervir. 

 Parágrafo único. Deverá acompanhar o requerimento, parecer técnico demonstrando a 

área e a população atingida pela iniciativa proposta. 
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 Art. 364. Qualquer proposta de iniciativa popular deverá ser apreciada pelos órgãos 

de planejamento urbano e de gestão ambiental, que poderá encaminhá-la aos órgãos setoriais 

competentes. 

 §1º O Executivo emitirá parecer técnico circunstanciado sobre o conteúdo e alcance da 

proposta, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, ao qual se dará publicidade. 

 §2º O prazo previsto no §1°deste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 

dias, desde que solicitado com a devida justificativa e acatado pelo Conselho Municipal de Salvador. 

 §3º Quando tratar-se de modificações do Plano Diretor, ou de planos, programas e 

projetos de impacto estrutural sobre a cidade, será encaminhado ao Conselho Municipal de Salvador 

acompanhado do parecer técnico do Executivo. 

 §4º Será dada publicidade à manifestação do Conselho Municipal de Salvador acerca 

da proposta referida no parágrafo anterior. 

CAPÍTULO III 

 DO SISTEMA DE INFORMACÃ̧O MUNICIPAL

 Art. 365. O Município procederá à avaliação dos sistemas de informações que mantém 

no presente, consolidando-os em um único sistema denominado Sistema de Informação Municipal, 

SIM-Salvador. 

 §1º O SIM-Salvador é o conjunto de dados, informações, indicadores e índices 

capazes de qualificar e quantificar a realidade do Município de Salvador em suas dimensões 

sociodemográficas, econômicas, culturais, geofísicas, espaciais, ambientais e político-institucionais. 

 §2º O SIM-Salvador deverá fundamentar-se em informações georreferenciadas, 

produzidas e permanentemente atualizadas, a partir dos cadastros das redes estruturantes dos 

sistemas urbanos do Município. 

 §3º Constituem unidades espaciais de referência do SIM-Salvador, as Prefeituras 

Bairro, os bairros a serem delimitados em legislação específica, as bacias hidrográficas, os setores 

censitários definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e outros recortes 

territoriais que se fizerem necessários. 

 Art. 366. O SIM-Salvador tem como objetivos: 

 I - criar uma base de informações georreferenciadas, padronizada, atualizada e 

confiável no âmbito da Administração Municipal de Salvador; 

 II - possibilitar o conhecimento da realidade municipal de forma contínua e sistemática, 

capaz de subsidiar o processo de planejamento e gestão democráticos, em especial a elaboração, 

revisão e avaliação dos resultados da implementação do Plano Diretor; 

 III - fundamentar a proposição, implementação e avaliação das políticas públicas no 

âmbito municipal e de outros níveis de governo; 

 IV - subsidiar a tomada de decisões pelos agentes econômicos e sociais, estimulando o 

desenvolvimento sustentável e contribuindo para a gestão democrática da cidade. 

 Art. 367. O SIM-Salvador será concebido e implantado: 

 I - de maneira pactuada com os órgãos federais, estaduais e municipais atuantes na 

Região Metropolitana de Salvador, com os municípios integrantes desta região, com as empresas 

concessionárias de serviços públicos, bem como com organizações não governamentais e a 

sociedade em geral; 

 II - gradualmente, a partir das informações já disponíveis, articulado a uma visão de 

conjunto e priorizando os setores essenciais; 

 III - de forma sistemática, seja em termos de regularidade na produção de dados, como 

no que diz respeito à definição precisa dos conceitos de classificação para que se assegure a sua 

confiabilidade; 

 IV - utilizando metodologias capazes de assegurar a comparabilidade no tempo, 

produzindo-se séries históricas, e também a comparabilidade territorial no âmbito municipal e 

intramunicipal, intermunicipal, regional, nacional e internacional; 

 V - como um sistema aberto, para que se assegure a transparência e acesso pelos 

cidadãos às informações; 

 VI - de modo a possibilitar diversos níveis de leitura, desde a do técnico especializado 

até a o cidadão comum e, progressivamente, em linguagens específicas voltadas para pessoas com 

deficiência; 

 VII - utilizando metodologias e técnicas de fácil operacionalização, alimentação e de 

baixo custo. 

 Art. 368. Integram o Sistema de Informação Municipal, SIM-Salvador: 

 I - o prefeito e os gestores públicos; 

 II - os órgãos e entidades da Administração Municipal e instituições públicas dos 

demais níveis de governo; 

 III - agentes públicos e privados responsáveis pelo planejamento e execução de 

serviços públicos no Município; 

 IV - entidades da sociedade civil; 

 V - instituições públicas e privadas de pesquisa; 

 VI - a população do Município. 

 Parágrafo único. Funcionará como unidade central do SIM-Salvador, o órgão da 

Administração Municipal responsável pela coordenação e execução da produção e divulgação de 

informações para o planejamento urbano, cartografia e dados georreferenciados.  

 Art. 369. Será assegurada ampla e periódica divulgação dos dados do SIM-Salvador 

por meio da publicação na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Salvador na Internet. 

 Parágrafo único. O SIM-Salvador procurará ampliar gradualmente os itens de 

informação à comunidade que serão prestados em linguagem específica, atendendo às necessidades 

das pessoas com deficiências. 

 Art. 370. Para possibilitar o acompanhamento e controle do Plano Diretor e das 

políticas públicas do Município, integrarão o SIM- Salvador os dados, informações e indicadores 

necessários para: 

 I - avaliação da implementação das diretrizes e ações propostas pelo Plano Diretor e do 

seu impacto sobre a estrutura urbana; 

 II - monitoração da aplicação dos instrumentos da Política Urbana; 

 III - avaliação da eficácia das ações implementadas pela Administração do Município 

nos diferentes campos de sua atuação; 

 IV - acompanhamento e avaliação do funcionamento dos Conselhos e outros canais de 

participação da sociedade no planejamento e gestão, bem como dos fundos para o financiamento das 

políticas públicas. 

 Art. 371. O Sistema Cartográfico e Cadastral do Município de Salvador - Sicad, é parte 

integrante do SIM-Salvador, tendo por finalidade a gestão do banco de dados geográficos e da 

cartografia oficial do Município. 

 §1º O Sicad se articulará ao Sistema de Referência Cartográfica da Região 

Metropolitana de Salvador, referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro. 

 §2º Integrará o Sicad o Cadastro Unificado das Redes de Infraestrutura, Equipamentos 

e Serviços Sociais. 

CAPÍTULO IV 

DO FUNDO FINANCEIRO DE SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (FUNDURBS)

 Art. 372. O FUNDURBS tem como finalidade dar suporte financeiro à implementação 

das diretrizes, dos planos, programas e projetos integrantes ou decorrentes do Plano Diretor. 

 §1º O FUNDURBS é administrado por Conselho Gestor indicado pelo Poder Executivo 

entre os membros do Conselho Municipal de Salvador. 

 §2º O plano de aplicação dos recursos financeiros do FUNDURBS será debatido com o 

Conselho Municipal de Salvador e em seguida, encaminhado ao Prefeito Municipal de Salvador, que, 

aprovando-o o encaminhará anualmente, anexo à Lei Orçamentária Anual (LOA), para aprovação do 

Poder Legislativo Municipal. 

 Art. 373. Constituem recursos do FUNDURBS: 

 I - dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

 II - aqueles decorrentes da aplicação dos instrumentos da Política Urbana:

 a) Outorga Onerosa do Direito de Construir;

 b) Outorga Onerosa de alteração do uso do solo;

  III - aqueles provenientes de operações de crédito destinadas ao desenvolvimento de 

planos, programas e projetos pelo órgão de planejamento, para a implementação do PDDU; 

 IV - receitas derivadas da alienação de bens imóveis municipais ocupados por terceiros 

e demais bens dominiais não utilizados pelo serviço público; 

 V - outras receitas eventuais. 

 §1º Os recursos do FUNDURBS serão depositados em conta corrente, mantida em 

instituição financeira, designada pelo órgão de planejamento, especialmente aberta para esta 

finalidade. 

 §2º Os recursos financeiros do FUNDURBS serão aplicados em: 

 I - elaboração de estudos, revisão do PDDU, planos setoriais e projetos associados à 

aplicação dos instrumentos de Política Urbana estabelecidos por esta Lei; 

 II - regularização fundiária; 

 III - urbanização de assentamentos precários e aquisição de imóveis para implantação 

de Habitação de Interesse Social - HIS; 

 IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra- estrutura, 

drenagem e saneamento; 

 V -  implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

 VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

 VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. 

CAPÍTULO V 

 DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E INTERGOVERNAMENTAL E DA DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA

Seção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 374. O Município promoverá a articulação interinstitucional e intergovernamental 

atendendo às seguintes diretrizes: 

 I - participação na revisão do pacto federativo, articulando-se politicamente para 

agir de forma proativa, no sentido de inibir as atuais tendências de centralização e de defender 

uma descentralização que equilibre encargos e recursos, poder decisório e poder de execução, 

colaboração e contribuição subsidiaria e governamental; 

 II - promoção de mecanismos de comunicação e informação entre os órgãos e entidades 

da Administração Municipal e das demais instâncias governamentais, constituindo uma rede capaz 

de conferir maior visibilidade de suas ações e potencialidades, visando a estimular iniciativas, apoios 

e recursos, bem como a troca de experiências; 

 III - cooperação com outros Municípios, na forma de consórcios e associações, para 

a solução das questões ligadas à prestação de serviços e ao desenvolvimento regional e local 

integrados; 

 IV - assunção da posição de liderança junto aos agentes políticos e sociais, articulando 

esforços e instituindo mecanismos de colaboração e comprometimento entre o setor público e o 

privado, firmando parcerias com o setor privado e o terceiro setor, mediando conflitos, e buscando 

convergência em assuntos de interesse local. 

Seção II

Da Articulação Metropolitana

 Art. 375. O Município de Salvador buscará articular-se para a institucionalização de um 

Fórum dos Municípios da Região Metropolitana de Salvador, visando a: 

 I - criação de instrumentos para a integração e cooperação nas políticas, projetos e 

ações, entre outras, nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transportes, mobilidade urbana, 

regularização fundiária, gestão sustentável do meio ambiente e turismo, geração de emprego e 
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renda, qualificação de mão-de-obra, e ordenamento do uso e ocupação do solo nas áreas conurbadas 

ou em processo de conurbação; 

 II - implementação de instrumentos de participação popular na gestão metropolitana, 

que transformem os Conselhos Consultivo e Deliberativo da Região Metropolitana de Salvador 

em fóruns de debates e de tomada de decisões de forma integrada, participativa e transparente, 

mediante a: 

 a) alteração de sua composição, tornando-a mais representativa de todos os municípios 

integrantes da região; 

 b) divulgação pública das reuniões, atas e resoluções desses colegiados, 

disponibilizando-os através da mídia e utilizando meios eletrônicos, como a Internet; 

 c) institucionalização de mecanismos que garantam a integração do planejamento 

regional com os planos diretores municipais; 

 III - estabelecimento de normas procedimentais compartilhadas por todos os 

municípios e órgãos e entidades das outras esferas governamentais para o licenciamento urbanístico 

e ambiental, reduzindo custos, minimizando a evasão fiscal, agilizando a expedição de licenças e 

autorizações, definindo suas áreas de competência, atribuições e responsabilidades; 

 IV - promoção de intercâmbio de experiências entre os municípios, voltado para a 

constituição de um sistema integrado de planejamento e de informações e para a capacitação de 

pessoal para implementá-los; 

 V - constituição de uma instância representativa para a obtenção de pleitos junto aos 

demais poderes governamentais. 

Seção III 

 Das Prefeituras Bairro

 Art. 376. As Prefeituras Bairro, instituídas pelo art. 13 da Lei nº 8.376, de 21 de 

dezembro de 2012, têm como finalidade de promover nas respectivas áreas de competência em 

articulação com as secretarias e entidade da administração municipal a execução dos serviços 

públicos, inclusive a fiscalização, a manutenção urbana e o atendimento ao cidadão, bem como 

assegurar a participação da comunidade na gestão pública, devendo contar com sistema interligado 

de informações sobre os serviços prestados pelos diferentes órgãos municipais, facilitando o 

atendimento e o acesso regionalizado dos serviços municipais prestados à população. 

 Art. 377. O território do Município fica dividido em 10 Prefeituras Bairro com a seguinte 

denominação: 

 I - Prefeitura Bairro I - Centro/ Brotas; 

 II - Prefeitura Bairro II - Subúrbio/ Ilhas; 

 III - Prefeitura Bairro III - Cajazeiras; 

 IV - Prefeitura Bairro IV - Itapuã/ Ipitanga; 

 V - Prefeitura Bairro V - Cidade Baixa/ Lobato; 

 VI - Prefeitura Bairro VI - Barra/ Pituba; 

 VII - Prefeitura Bairro VII - Liberdade/ São Caetano; 

 VIII- Prefeitura Bairro VIII - Cabula/ Tancredo Neves; 

 IX - Prefeitura Bairro IX - Pau da Lima; 

 X - Prefeitura Bairro X - Valéria. 

 §1º A delimitação das Prefeituras Bairro é a representada no Mapa 10 do Anexo 03 

desta Lei. 

 §2º O Quadro 09 do Anexo 03 desta Lei apresenta dados básicos referentes à área 

territorial, população e densidade populacional das Prefeituras Bairro. 

CAPÍTULO VI 

 DA MODERNIZACÃ̧O ADMINISTRATIVA E INOVAC ̧ÃO DA GESTÃO

 Art. 378. O Município introduzirá uma nova cultura nas práticas administrativas e novos 

formatos organizacionais da Administração, baseados em: 

 I - foco no cidadão; 

 II - estabelecimento de indicadores correlacionados a metas, possibilitando o seu 

acompanhamento e controle; 

 III - visão interdisciplinar e interinstitucional dos problemas urbanos, de sua inserção 

regional e na busca de soluções; 

 IV - operação por programas, capaz de articular agentes públicos e privados superando 

a visão fragmentada na apreensão da realidade e na formulação das políticas públicas; 

 V - adoção de instrumentos de inovação na gestão; 

 VI - visão sistêmica e concepção da estrutura organizacional como um instrumento 

flexível, para a implementação do plano de governo, cujas diretrizes e ações devem estar pautadas 

nas diretrizes estabelecidas pelo PDDU; 

 VII - substituição dos princípios da hierarquização, pela gestão compartilhada, pela 

intersetorialidade, intercomplementaridade e gestão por resultados; 

 VIII - informatização dos atos administrativos do Poder Público Municipal, tais como: 

 a) fluxo de processos, comunicações internas e externas e demais tipos de documentos, 

entre os órgãos da Prefeitura; 

 b) implementação da assinatura digital dos agentes e autoridades municipais; 

 c) disponibilização on-line dos documentos produzidos pelos órgãos da Administração 

Municipal, ressalvadas as hipóteses de impossibilidade ou sigilo previstas em lei. 

 Art. 379. A descentralização dos serviços oferecidos aos cidadãos será 

progressivamente ampliada, oferecendo-lhes meios rápidos e confortáveis de efetuar pagamentos, 

inclusive de tributos e taxas em atraso, solicitar informações, certidões, serviços, formular denúncias 

e obter respostas e providências. 

 Art. 380. A descentralização da participação no planejamento e gestão será ampliada 

mediante a implantação e oferta de infraestrutura de suporte ao funcionamento regular dos órgãos 

colegiados de participação das comunidades das Prefeituras Bairro, previstos em lei. 

 Art. 381. O planejamento e a execução orçamentária promoverão: 

 I - o aumento da arrecadação tributária, com vistas a assegurar os superávits financeiro 

primário e operacional previstos, reduzindo a elevada dependência mantida pelo Município em 

relação às outras esferas governamentais; 

 II - a reorganização das administrações tributária, financeira, patrimonial e 

previdenciária, incluindo o treinamento e desenvolvimento de recursos humanos; 

 III - a reestruturação dos processos de fiscalização e arrecadação de tributos 

próprios, utilizando-se avanços tecnológicos como ferramenta de aumento da produtividade fiscal 

e adotando-se procedimentos comprovadamente eficazes, já praticados por outros municípios, tais 

como a terceirização da cobrança administrativa da dívida ativa, o cartão do contribuinte municipal, 

o sistema antissonegação e a declaração mensal de serviços; 

 IV - a implementação de meios para dotar de transparência e condições para o controle 

social da gestão fiscal, mediante: 

 a) manutenção de um sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

 b) publicação, a cada quatro meses, de relatório de gestão fiscal; 

 c) indicação da denominação completa de cada uma das rubricas, além da codificação 

do projeto e atividade, elemento de despesa, fonte de suplementação e anulação, nas tabelas dos 

anexos aos decretos relativos a crédito adicional suplementar e quadro de detalhamento das 

despesas publicadas no Diário Oficial do Município, como forma de facilitar o controle social do 

orçamento. 

 Art. 382. O Município estabelecerá Política de Gestão de Pessoas que assegure 

a profissionalização e a valorização do servidor municipal, voltada para a melhoria contínua das 

ações dos quadros técnicos, administrativos e operacionais na implementação do processo de 

planejamento e gestão participativos, atendendo às seguintes diretrizes: 

 I - adoção de política remuneratória justa e compatível com a natureza e atribuições do 

cargo, vinculando a progressão na carreira à qualificação do servidor; 

 II - implementação de programas de educação continuada mediante a formalização 

de parcerias com instituições de ensino para participação em cursos de capacitação, extensão, 

graduação e pós-graduação; 

 III - implementação de programas de valorização do servidor, assegurando 

intervenções nas quatro linhas de atuação do programa financeira, social, educacional e corporativa. 

CAPÍTULO VII

 DA EDUCACÃ̧O PARA A CIDADANIA

Seção I 

 Das Disposições Gerais

 Art. 383. O Executivo proverá os meios para que a população participe ativamente da 

implementação da Política Urbana, compreendendo: 

 I - a prestação de assistência técnica e jurídica gratuitas para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos; 

 II - a implementação de programas de capacitação e requalificação dos membros de 

órgãos colegiados e lideranças comunitárias; 

 III - a implementação de programas de educação voltados para temas tais como 

a educação ambiental, alimentar, para o trânsito, entre outras, conforme disposto nesta Lei e na 

legislação específica. 

Seção II

Da Assistência Técnica e Jurídica Gratuita

 Art. 384. A assistência técnica e jurídica gratuita será prestada às pessoas e 

entidades comprovadamente pobres, diretamente ou mediante convênio com instituições de ensino, 

organizações não governamentais ou com associações profissionais. 

 §1º A assistência técnica e jurídica gratuita priorizará: 

 I - programas e projetos de regularização fundiária de ZEIS; 

 II - desapropriações e relocações de populações em áreas de risco à vida humana ou 

ambiental; 

 III - operações urbanas consorciadas. 

 §2º Lei específica estabelecerá as condições em que se dará a assistência técnica e 

jurídica gratuita, devendo abranger: 

 I - orientação jurídica e defesa dos interesses individuais e coletivos; 

 II - orientação técnica para elaboração de projetos e para reforma, ampliação ou 

construção de edificações, com a participação de profissionais em todas as etapas das obras, desde 

a elaboração do projeto, especificação das soluções técnicas e de materiais até o acompanhamento 

técnico da construção; 

 III - avaliação técnica do solo sobre o qual construir, prevenindo acidentes nas encostas 

e outras áreas de risco e a ocupação inadequada dos terrenos; 

 IV - inclusão, nos programas de engenharia pública, de estudantes em estágios 

orientados e remunerados, propiciando-lhes condições de ampliar a sua visão sobre a realidade da 

cidade e estimulando a formação de um sistema de valores, pautado na cooperação e solidariedade 

entre os cidadãos; 

 V - promoção de atividades educativas quanto ao agenciamento espacial e urbanístico, 

especialmente no que tange ao papel das comunidades; 

 VI - orientação técnica e jurídica para preparação e acompanhamento dos debates e 

audiências públicas sobre:

 a) o Plano Diretor e a legislação decorrente;

 b) planos urbanísticos, programas e projetos em ZEIS;

 c) o Orçamento Participativo;

 VII - formulação de propostas de iniciativa popular de Projetos de Lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Seção III 

 Da Capacitação de Membros de Órgãos Colegiados e Lideranças Comunitárias

 Art. 385. O Município promoverá programas de capacitação dos membros de órgãos 
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colegiados e lideranças comunitárias diretamente, ou mediante convênio com universidades e 

organizações não governamentais, visando a sua qualificação para o mundo do trabalho e para os 

novos desafios da cidadania, atendendo às seguintes diretrizes: 

 I - desenvolvimento de ferramentas técnicas e de participação na formulação e na 

busca de financiamentos públicos e privados para planos e projetos populares com o objetivo de 

prepará-los para a adoção de práticas de autogestão; 

 II - ampliação da capacidade de proposição e negociação dos membros de órgãos 

colegiados, fornecendo-lhes informações em linguagem acessível sobre: 

 a) a Lei Orgânica do Município e a legislação específica do Conselho do qual faz parte, 

bem como do papel do líder em sua comunidade; 

 b) aspectos operacionais e financeiros envolvidos no controle dos fundos que cabem 

aos conselheiros controlar; 

 c) desenvolvimento de ferramentas, tanto técnicas como de participação, que os 

habilite a melhorar a capacidade de proposição e de negociação com o Poder Público, em relação às 

questões urbanas e ambientais, especialmente o Plano Diretor e legislação decorrente; 

 III - articulação das ações de capacitação com o processo de planejamento, 

implementação e avaliação de planos, programas e projetos; 

 IV - valorização das formas interativas de capacitação, mediante seminários, debates, 

oficinas e simpósios e outros eventos similares; 

 V - integração entre áreas afins, tais como habitação, saneamento ambiental, 

transportes e mobilidade urbana. 

CAPÍTULO VIII 

DAS ORIENTAÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO

Seção I 

 Das Diretrizes Gerais

 Art. 386. Na formulação da legislação urbanística, o Município atenderá às seguintes 

diretrizes: 

 I - concepção da legislação como instrumento técnico e político no qual são expressos 

interesses divergentes ou conflitantes, requerendo para a sua legitimidade a negociação com os 

cidadãos, visando à formulação de um pacto territorial; 

 II - visão sistêmica da legislação, a partir da compreensão do conjunto de leis e 

decretos como instrumentos de planejamento, cuja eficiência e eficácia dependem da aplicação 

conjunta e concomitante dos vários tipos de instrumentos legais federais, estaduais e municipais; 

 III - simplificação da linguagem, para assegurar os direitos de cidadania à maior parte 

da população e facilidade operacional, como forma de reduzir os custos públicos e privados na sua 

aplicação; 

 IV - simplificação das normas urbanísticas, com vistas a reduzir os custos de 

urbanização e da produção e melhoria de moradias para as populações pobres, sem prejuízo da 

higiene, do conforto e da segurança à vida humana e ambiental; 

 V - publicidade, tornando-a disponível em meios diversificados; 

 VI - interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, face ao caráter transversal 

da questão urbana; 

 VII - compatibilização das licenças ou autorizações urbanísticas e/ou ambientais 

com as demais licenças ou autorizações emitidas pelo Executivo, visando à desburocratização, à 

otimização e à celeridade do serviço público prestado. 

 Art. 387. O Executivo providenciará a consolidação da legislação existente e que for 

modificada, que será aplicada em consonância com as disposições deste Plano, das legislações 

federal, estadual e municipal. 

 Art. 388. O Executivo providenciará a elaboração de manuais sobre as principais leis 

urbanas e ambientais. 

 Art. 389. Fica constituída Comissão Normativa da Legislação Urbanística com as 

seguintes atribuições: 

 I - analisar casos não previstos e dirimir dúvidas na aplicação da legislação de 

ordenamento do uso e ocupação do solo; 

 II - emitir parecer técnico sobre: 

 a) propostas de alteração da legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo; 

 b) propostas de alteração do PDDU; 

 c) projetos de lei de interesse urbanístico; 

 III - aprovar as propostas de participação dos interessados nas operações urbanas 

consorciadas, quando assim dispuser a lei específica; 

 IV - acompanhar a aplicação do PDDU; 

 V - responder consulta e emitir parecer para os fins previstos na legislação municipal; 

 VI - apoiar tecnicamente o Conselho Municipal de Salvador, no que se refere às 

questões urbanísticas; 

 VII - elaborar proposta de seu regimento interno. 

 Parágrafo único. O Executivo regulamentará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 

estrutura e funcionamento da Comissão Normativa de Legislação Urbanística. 

Seção II 

 Das Diretrizes para a Legislação de Edificações e outras Obras

 Art. 390. O Código de Obras se ajustará às diretrizes do PDDU e às modificações que 

serão estabelecidas na revisão da LOUOS. 

Seção III 

 Das Diretrizes para a Legislação Tributária e de Rendas

 Art. 391. Os instrumentos tributários municipais serão utilizados com função fiscal e 

extrafiscal, adequando-se o Código Tributário e de Rendas ao PDDU, de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 I - estabelecimento de alíquotas diferenciadas para o IPTU, em razão das possibilidades 

de uso e ocupação propiciadas pelas diretrizes da organização territorial estabelecidas no PDDU: 

 a) aumento das alíquotas aplicáveis às áreas com maior potencial construtivo e 

possibilidades diversificadas de uso do solo; 

 b) redução das alíquotas aplicáveis às áreas de propriedade particular integrantes do 

SAVAM, como forma de estimular a sua conservação; 

 c) redução das desigualdades e distorções verificadas na valoração dos imóveis 

urbanos para efeito de cobrança de IPTU; 

 II - estabelecimento de IPTU progressivo no tempo, nas áreas indicadas para o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios que não cumprirem as obrigações estabelecidas 

no Plano Diretor, ou em planos urbanísticos, para o cumprimento da função social da propriedade; 

 III - aplicação da Contribuição de Melhoria nas áreas em que forem implantados 

equipamentos de infraestrutura e transportes e outros que resultem em valorização imobiliária, 

identificada como impacto positivo em EIV ou outro instrumento de avaliação de impacto no meio 

ambiente urbano; 

 IV - adequação das alíquotas do ISS, de modo a incentivar a expansão e modernização 

da base local de serviços empresariais e a produção cultural; 

 V - oferta de incentivos fiscais para a formalização de microempresas e como estímulo 

à cultura, esporte e lazer; 

 VI - estímulos fiscais para a relocação de atividades de transporte de carga e de 

depósitos atacadista para o Polo Logístico. 

TÍTULO X

DAS DISPOSICÕ̧ES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSICÕ̧ES TRANSITÓRIAS

 Art. 392. O Executivo deverá encaminhar para apreciação e deliberação da Câmara 

Municipal, projeto de lei com a revisão da LOUOS em até 120 (cento e vinte) dias. 

 Art. 393. Os expedientes administrativos protocolados anteriormente à data de entrada 

em vigor desta Lei, referentes a solicitações de alvarás de construção para empreendimentos e 

licenciamento de atividades, assim como os de solicitação de utilização dos instrumentos da Outorga 

Onerosa do Direito de Construir e da TRANSCON, serão analisados segundo as leis vigentes à época 

do seu protocolamento. 

 Parágrafo único. Os expedientes referidos no caput deste artigo poderão, a pedido do 

interessado, serem analisados de acordo com as disposições desta Lei. 

 Art. 394. Até a entrada em vigor da nova LOUOS, permanecem os artigos da Lei nº 

8.167, de 17 de janeiro de 2012 vigentes, bem como, no que couber, a Lei nº3.377, de 23 de julho de 

1984, e suas modificações posteriores, combinados com as disposições constantes desta Lei que 

entram em vigor imediatamente. 

 §1º A subcategoria de uso residencial R3 - Edifício de apartamentos e grupos de 

edifícios de apartamentos permanece admitida em todas as Zonas Predominantemente Residenciais 

(ZPR). 

 §2º Os empreendimentos ou atividades que forem se implantar nas zonas instituídas 

por esta Lei, além de observarem a correspondência a que se refere o Quadro 5 do Anexo 2 desta Lei, 

para efeito das disposições do caput deste artigo, deverão atender às seguintes disposições: 

 I - no Corredor Supramunicipal da Avenida Luís Viana (Paralela), ficam estabelecidos 

os usos e restrições de ocupação aplicáveis à Concentração Linear de Usos Múltiplos C-7, sobre a 

qual dispõe a Lei nº 4.668/92; 

 II - nos Corredores Municipais relacionados nas alíneas deste inciso ficam estabelecidos 

os usos e restrições de ocupação aplicáveis às Concentrações Lineares de Usos Múltiplos, 

estabelecidas na Tabela VII.4 do Anexo 7 da Lei nº 3.377/84, modificada pela Lei n°3.853/88, na 

seguinte correspondência: 

 a) Corredor Av. Anita Garibaldi e Corredor Av. Reitor Miguel Calmon, de acordo com a 

C3, Av. Anita Garibaldi; 

 b) Corredor Av. Juracy Magalhães Júnior, de acordo com a C4, Av. Juracy Magalhães; 

 c) Corredor Av. Mário Leal Ferreira, Corredor Via Portuária, Corredor Av. 29 de Março, 

de acordo com a C6, Av. Mário Leal Ferreira (Vale do Bonocô); 

 d) Corredor Av. Antônio Carlos Magalhães, de acordo com a C5, Av. Antônio Carlos 

Magalhães; 

 e) Corredor Av. Heitor Dias, de acordo com a C2, Av. Barros Reis; 

 f) Corredor Especial Ipitanga/ CDI, de acordo com o art. 4º do Decreto 19.753/2009; 

 g) Corredor Octávio Mangabeira/ Pituaçu e Corredor Orlando Gomes / CDM9 e 10) de 

acordo com o art. 5º do Decreto 19.753/2009; 

 III - nos Corredores Regionais ficam estabelecidos os usos e restrições de ocupação 

aplicáveis à Concentração Linear de Usos Múltiplos C1, Vasco da Gama, conforme a Tabela VII.4 do 

Anexo 7 da Lei nº 3.377/84, modificada pela Lei n°3.853/88; 

 IV - no Corredor Local Alameda das Espatódeas/ Rua do Jaracatiá, ficam mantidos 

os usos e restrições do inciso II do art.3°da Lei nº 5.553/99, independentemente da classificação 

hierárquica da via; 

 V - no Corredor Local Alameda das Cajazeiras/Alameda das Seringueiras/ Alameda 

dos Umbuzeiros/Rua do Timbó, ficam estabelecidos os usos e restrições do inciso II do art.3°da Lei 

nº 5.553/99, independentemente da classificação hierárquica da via; 

 VI - no corredor da Rua Alameda dos Umbuzeiros/Caminho das Árvores, fica admitida 

atividades de serviços de saúde; 

 VII - nos demais Corredores Locais ficam estabelecidos os usos e restrições de 

ocupação definidos para as Zonas de Concentração de Usos em que se encontram inseridos, 

de acordo com a Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores, respeitados os critérios de 

compatibilidade locacional estabelecidos na Tabela V.10 do Anexo 5 da referida Lei; 

 VIII - no Centro Municipal Tradicional ficam estabelecidos os usos e restrições de 

ocupação previstos para as Zonas de Concentração de Usos em que se encontram inseridos os 

terrenos ou lotes, conforme a Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores; 

 IX - nos Centros Municipais do Camaragibe e do Retiro/Acesso Norte ficam 

estabelecidos os usos e restrições de ocupação previstas para a Zona de Concentração de Usos 
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Comerciais e de Serviços ZT-10, conforme a Lei no 3.377/84, e suas modificações posteriores; 

 X - nos Subcentros Municipais ficam estabelecidos os usos e restrições de ocupação, 

previstos para as Zonas de Concentração de Usos Comerciais e de Serviços, ZT, estabelecidas pela 

Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores, na seguinte correspondência: 

 a) Subcentro Municipal Barra, Subcentro Municipal Pituba e Subcentro Jaguaribe, de 

acordo com a ZT-1, Barra; 

 b) Subcentro Municipal Liberdade, de acordo com a ZT-9, Liberdade; 

 c) Subcentro Municipal Pau da Lima, Subcentro Municipal Periperi, Subcentro Municipal 

Paripe, Subcentro Municipal Cajazeiras e Subcentro Municipal Estrada Velha do Aeroporto, de acordo 

com a ZT-12, Pau da Lima; 

 d) Subcentro Municipal São Cristóvão e Subcentro Municipal Itapuã, de acordo com a 

ZT-13, São Cristóvão; 

 e) Subcentro Municipal Calçada, de acordo com a ZT- 8, Calçada; 

 XI - nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), ficam estabelecidos os mesmos 

usos e restrições de ocupação previstas para as Áreas de Proteção Sócio- Ecológica, de acordo com 

as disposições da Lei nº 3.592/85, e mais os usos do grupo CS-1, conforme a tabela IV.3 da Lei nº 

3.377/84 e suas modificações posteriores, devendo ser observado o art. 6º do Decreto 19.753/2009, 

no que tange aos imóveis em Zeis que são lindeiros às vias hierarquizadas; 

 XII - nas Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR), ficam estabelecidos os usos e 

restrições de ocupação previstas para a correspondente Zona de Concentração de Usos Residenciais 

(ZR), conforme a Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores; 

 XIII - nas Zonas Exclusivamente Unirresidenciais (ZEU), ficam estabelecidos as 

restrições de ocupação previstas para a correspondente Zona de Concentração de Usos Residenciais 

(ZR), conforme a Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores; 

 XIV - nas Zonas Industriais (ZIN), ficam estabelecidos os usos e restrições de ocupação 

previstas para a correspondente Zona de Concentração de Usos Industriais (ZS), conforme a Lei nº 

3377/84 e suas modificações posteriores. 

 §3º As restrições de ocupação a que se refere o § 2°dizem respeito: 

 I - ao Índice de Ocupação, IO; 

 II - ao Índice de Permeabilidade, IP; 

 III - a área mínima do lote; 

 IV - à testada mínima do lote; 

 V - aos recuos e afastamentos mínimos. 

 §4º Nas Zonas Exclusivamente Unirresidenciais (ZEU), não se aplicam as disposições 

da Lei n° 4.907, de 03 de junho de 1994, relativas ao funcionamento de microempresas e empresas 

de pequeno porte, nas residências de seus titulares. 

 Art. 395. Até a entrada em vigor da nova LOUOS, nos Corredores Especiais de Orla 

Marítima ficam permitidos os seguintes usos constantes do Anexo 4 da Lei nº 3.377/84 e suas 

modificações posteriores, de acordo com os trechos delimitados no Mapa 08 do Anexo 3 da Lei 

7.400/08: 

 I - para os trechos 2 a 8: 

 a) usos residenciais: R1, R2, R3, R4, R5 e R6; 

 b) usos comerciais e de serviços: CS2, CS3, CS6, CS7, CS13, CS14.2; 

 c) usos mistos: M1 e M2; 

 d) uso especial: E4; 

 II - para os trechos 9 a 12: 

 a) usos residenciais: R1, R2, R3, R4, R5 e R6; 

 b) usos comerciais e de serviços: CS3, CS6, CS13, CS14 e CS15; 

 c) usos mistos: M1 e M2; 

 d) uso especial: E4; 

 III - em empreendimentos licenciados como Grupo de Lojas, Centro Comercial e 

Shopping Center localizados nos Corredores Especiais de Orla Marítima, poderão ser admitidas 

atividades não relacionadas nos incisos I e II do caput deste artigo, atendidos os critérios e restrições 

da Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores para a zona em que se localize o empreendimento; 

 IV - nos Corredores Especiais de Orla Marítima ficam mantidas as restrições de 

ocupação previstas para as Zonas de Concentração de Usos que atravessam, de acordo com a Lei nº 

3.377/84 e suas modificações posteriores no que se refere a: 

 a) ao Índice de Ocupação (IO); 

 b) ao Índice de Permeabilidade (IP); 

 c) a área mínima do lote; 

 d) à testada mínima do lote. 

 Art. 396. Até a entrada em vigor da nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do 

Solo - LOUOS, nas áreas que passaram a integrar Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR), 

instituídas pela Lei nº 7.400/08, e que anteriormente estavam incluídas em Zonas de Concentração 

de Comércio e Serviços (ZT), em Zonas Industriais (ZS), em Concentrações Lineares de Usos 

Múltiplos (C) e na Zona Rural, definidas pela Lei nº 3.377/84 e suas modificações posteriores, ficam 

estabelecidos os mesmos usos e restrições de ocupação previstos para a Zona de Concentração de 

Usos Residenciais (ZR), adjacente. 

 Parágrafo único. Existindo limites com mais de uma ZR, serão considerados os usos e 

restrições estabelecidos para a ZR cujo limite seja o de maior extensão. 

 Art. 397. Até a entrada em vigor da nova LOUOS, as solicitações de alvarás de 

construção para empreendimentos e licenciamento de atividades na Zona de Proteção Ambiental 

(ZPAM), em Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN) e em Áreas de Proteção Cultural 

e Paisagística (APCP), até a regulamentação específica de cada área, deverão ser definidos os 

parâmetros urbanísticos pelo órgão de planejamento, ouvido o órgão ambiental do Município, que 

deliberarão à luz das diretrizes desta Lei e das normas pertinentes da Legislação Ambiental. 

 Art. 398. Até a entrada em vigor da nova LOUOS, receberão o mesmo tratamento 

do Corredor da Alameda das Espatódeas, para fins de concessão de Alvará de Licenciamento de 

Construção, os seguintes logradouros do Loteamento Caminho das Árvores: lotes voltados para 

a Alameda das Espatódeas, em esquina com outras Alamedas; Alameda Jaracatiá; Rua Timbó; 

Alameda dos Umbuzeiros; Alamedas das Seringueiras; Alameda das Cajazeiras e Rua Mongubas. 

 Art. 399. Nas Áreas de Borda Marítima estabelecidas pelo SAVAM, a altura das 

edificações, para efeito do controle de gabarito, corresponderá à distância vertical medida entre a 

cota de implantação do pavimento térreo e a cota superior da laje de cobertura do último pavimento. 

 I - nos termos da legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo vigente, 

não será computado como pavimento, para limite de gabarito de altura, aquele correspondente à 

cobertura da edificação, desde que integrante das unidades existentes no pavimento imediatamente 

inferior; 

 II - a área do pavimento de cobertura de que trata o parágrafo anterior não excederá a 

25% (vinte e cinco por cento) da área do pavimento tipo, incluindo pérgulas e projeção do reservatório 

elevado que não estiver sobre caixas de escada e elevador ou ainda de circulação horizontal comum. 

 Art. 400. Os recuos frontal, laterais e de fundo das edificações localizadas nos trechos 

04 a 12 da Área de Borda Marítima, conforme o Mapa 08 do Anexo 3 da Lei nº 7.400/08, deverão 

atender aos seguintes critérios: 

 I - observado o mínimo de 5,0 m (cinco metros), o recuo frontal será resultante da 

aplicação da fórmula: 

 RFP= 5,00 m + 0,60 m × [(N - 6,00 m) ÷ 3,00 m], em que: 

 a) RFP - é o recuo frontal progressivo, definido em metros; 

 b) N - é o gabarito de altura máximo da edificação, definido em metros; 

 II - observado o mínimo de 2m (dois metros) de RLP nos terrenos com testada abaixo 

de 20m (vinte metros); o mínimo de 3m (três metros) de RLP nos terrenos com testada entre 20m 

(vinte metros) e de 49m (quarenta e nove metros); e o mínimo de 7,0m (sete metros) de RLP nos 

terrenos com testada acima de 49m (quarenta e nove), os recuos laterais serão resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 a) terrenos com testada abaixo de 20m (vinte metros): 

 RLP = 2,00 m + 0,30 m × [(N - 12,00 m) ÷ 3,00 m]; 

 b) terrenos com testada entre 20m (vinte metros) e 49m (quarenta e nove): 

 RLP = 3,00 m + 0,30 m × [(N - 12,00 m) ÷ 3,00 m]; 

 c) terrenos com testada acima de 49m (quarenta e nove metros): 

 RLP = 7,00 m + 0,30 m × [(N - 12,00 m) ÷ 3,00 m], em que: 

 RLP  é o Recuo Lateral Progressivo, definido em metros; 

 N  é o gabarito de altura máximo da edificação, definido em metros; 

 III - recuo de fundo, será no mínimo de 3,0 m (três metros). 

 Parágrafo único. O Recuo Lateral Progressivo será aplicado igualmente em relação a 

ambas as divisas laterais do terreno. 

 Art. 401. Até a entrada em vigor da nova LOUOS, para as edificações localizadas nos 

trechos 01 a 03 da Área de Borda Marítima, conforme o Mapa 08 do Anexo 3 da Lei 7.400/08, os 

recuos frontal, laterais e de fundo são aqueles estabelecidos na Tabela VII.1 do Anexo 7 da Lei nº 

3.377 de 1984 e suas modificações posteriores. 

 Art. 402. Até a entrada em vigor da nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do 

Solo - LOUOS, ficam mantidos os incisos I e II do art. 3° da Lei n° 5.553, de 22 de junho de 1999, com 

a redação conferida pela Lei nº 7.400/08: 

  “Art. 3º ................................................................................................

  I - nos lotes voltados para as vias enquadradas por esta Lei como Vias 

Locais - VL e Coletora II - VCII, não classificadas como Corredores Locais, somente será permitido 

o subgrupo de Uso Residencial R-1, constante da Tabela IV.1 do Anexo 4 da Lei n° 3.377/84 e suas  

modificações posteriores; ” 

  II - nos lotes voltados para a via enquadrada como Coletora I - VCI, 

somente serão permitidos os seguintes subgrupos de uso, constantes das Tabelas IV.1, IV.3, IV.4 e IV.5, 

do Anexo 4 da Lei n° 3.377/84, excetuando- se destes as subcategorias de atividades relacionadas no 

Anexo I, parte integrante desta Lei.” 

  “d - institucional: IN-1, IN-2, IN-4 e IN-10.1”. 

 Art. 403. Até a entrada em vigor da nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do 

Solo - LOUOS, ficam enquadrados na subcategoria de uso R3, integrante da Tabela IV.1, Anexo 4 da 

Lei nº 3.377, de 24 de julho de 1984, os empreendimentos que se constituem de grupo de edifícios de 

apartamentos ou de grupos de edifícios de apartamentos e lojas, independentemente do número de 

unidades ou da população alocada, desde que respeitadas as seguintes exigências: 

 I - o empreendimento não deverá conter via interna de circulação de veículos que 

possa vir a ser caracterizada como logradouro público ou permitir a ligação de dois logradouros 

públicos existentes;    

 II - a implantação dos edifícios não poderá permitir sua individualização em 

empreendimento autônomo mediante desdobro em lotes ou outra forma de parcelamento; 

 III - os espaços no empreendimento reservados a estacionamentos, recreação e 

lazer, áreas verdes, auditórios, salões jogos e festas deverão ser comuns e projetados de forma a 

impossibilitar sua individualização; 

 IV - a área do terreno não deverá ser superior a 5ha (cinco hectares). 

 Art. 404. Até a entrada em vigor da nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do 

Solo, ficam mantidas as zonas de uso e respectivos perímetros constantes do Mapa 02 - Zoneamento, 

anexo à Lei 7.400, de 2008, excetuados os coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo 

definidos por esta Lei. 

 Art. 405. Até a regulamentação da Lei nº 8.915, de 2015, estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental e à exigência de EIA-RIMA os seguintes empreendimentos e atividades: 

 I - estradas de rodagem com 02 (duas) ou mais faixas de rolamento; 

 II - ferrovias; 

 III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

 IV - aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, art. 48, Decreto-Lei Federal nº 32, de 
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 V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários; 

 VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kv; 

 VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 

para fins hidrelétricos acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 

navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; 

 VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

 IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

 X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos sólidos, tóxicos ou 

perigosos; 

 XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, 

acima de 10MW; 

 XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 

cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 

 XIII - distritos industriais e zonas estritamente industriais; 

 XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 (cem) 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância 

do ponto de vista ambiental; 

 XV - projetos urbanísticos, acima de 60 (sessenta) hectares ou em áreas consideradas 

de relevante interesse ambiental a critério do órgão ambiental competente; 

 XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a 10 (dez) 

toneladas por dia. 

 Art. 406. Até a entrada em vigor da nova lei de ordenamento do uso e ocupação do solo 

ficam mantidos os gabaritos máximos de altura das edificações, contidas na ABM da Lei 7.400 de 

2008, para a poligonal da ABM delimitada no Mapa 07 do Anexo 03 desta Lei. 

 Art. 407. Além das restrições de gabarito deverão ser obedecidas as restrições 

estabelecidas pelo Plano da Zona de Proteção do Aeroporto Internacional de Salvador, conforme 

Portaria 957 GC3, de 09/07/2015. 

 Art. 408. Aplica-se o Quadro 05 do Anexo 02, que trata da correspondência das zonas 

de uso constantes do art.161e Quadro 01 do Anexo 02 desta Lei, com as zonas de uso atuais até que 

seja revista a LOUOS. 

CAPÍTULO II 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 409. Integram a presente Lei os seguintes anexos: 

 I - Anexo 01: Glossário; 

 II - Anexo 02: Quadros: 

 a) Quadro 01 - Zoneamento e Coeficiente de Aproveitamento; 

 b) Quadro 02 - ZEIS: percentuais de área construída total por categoria de uso; 

 c) Quadro 03 - Fator de Indução do Desenvolvimento Urbano e Econômico; 

 d) Quadro 04 - Fator Social de Incentivo ao Desenvolvimento Social e Econômico; 

 e) Quadro 05 - Correspondência das Zonas de Uso Propostas com as Zonas da Lei 

7.400/08; 

 f) Quadro 06 - Características Funcionais das Vias Segundo Categorias; 

 g) Quadro 07 - Características Físico-Operacionais das vias segundo Categorias; 

 h) Quadro 08 - Programa de Intervenções Viárias no Sistema Viário Estrutural; 

 i) Quadro 09 - População e Densidade Populacional Bruta segundo Prefeituras Bairro; 

 III - Anexo 03: Mapas: 

 a) Mapa 01 - Macrozoneamento; 

 b) Mapa 01 A - Macroáreas; 

 c) Mapa 01 B - Setores da Macroárea de Integração Metropolitana; 

 d) Mapa 02 - Mapa de Centralidades;

 e) Mapa 03 - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 f) Mapa 04 - Sistema Viário;

 g) Mapa 05 - Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros e Cicloviário; 

 h) Mapa 06 - Sistema de Transporte de Cargas; 

 i) Mapa 07 - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM);

 j) Mapa 07A - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): Áreas 

Remanescentes do Bioma Mata Atlântica; 

 k) Mapa 08 - Áreas Propostas para Operações Urbanas; 

 l) Mapa 09 - Prefeituras Bairro; 

 IV - Anexo 04: Lista de abreviaturas e siglas. 

V - Anexo 05: Relação de documentos que subsidiaram o PDDU

 Art. 410. Os expedientes administrativos protocolados anteriormente à data de entrada 

em vigor desta Lei, referentes a solicitações de alvarás de construção para empreendimentos 

e licenciamento de atividades, assim como os de solicitação de utilização do instrumento da 

Transferência do Direito de Construir e Outorga Onerosa, serão analisados segundo as leis vigentes 

à época do seu protocolamento.

 Parágrafo único. Os expedientes referidos no caput deste artigo poderão, a pedido do 

interessado, ser analisados conforme as disposições desta Lei.

Art. 411. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente da Lei nº 7.400, de 2008, e a Lei nº 8.798, de 26 de junho de 

2015, e o quadro de usos anexo à Lei nº 3.592, de 16 de novembro de 1985. 
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MARCÍLIO DE SOUZA BASTOS 
Secretário Municipal de Manutenção da Cidade
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ANEXO 01 - GLOSSÁRIO

A 

• Acessibilidade - condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, para o público em geral e, também, 

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

• Acessibilidade universal - garantia de oportunidade de acesso facilitado a todos os espaços físicos 

da cidade a qualquer pessoa humana. 

• Ameaça - é o fator externo do risco, representado pela possibilidade de que ocorra um fenômeno 

ou um evento adverso que possa gerar dano às pessoas ou em seu entorno. 

• Antropização - relativo às modificações provocadas pelo homem no meio ambiente. 

• Área de Borda Marítima - área de contato ou proximidade com o mar, que define a silhueta da 

Cidade, representada pela faixa de terra entre as águas e os limites por trás da primeira linha de 

colinas ou maciços topográficos que se postam no continente. 

• Área de Proteção Ambiental (APA) - categoria de área, integrante do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), geralmente extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para o 

desenvolvimento sustentável e o bem-estar das populações humanas, e que tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

• Área de Proteção aos Recursos Naturais (APRN) - são áreas destinadas à conservação de elementos 

naturais significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental urbano. 

• Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) - são áreas destinadas à conservação de elementos 

significativos do ponto de vista cultural, associados à memória, à pluralidade e diversidade de 

manifestações e formas de expressão das identidades da sociedade local, e para a imagem 

ambiental urbana. 

• Áreas de Valor Urbano-Ambiental - são espaços do Município, públicos ou privados, dotados 

de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista ambiental e/ou cultural, 

significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental, para a conservação da memória local, das 

manifestações culturais e também para a sociabilidade no ambiente urbano. 

• Áreas livres - áreas públicas ou privadas sem qualquer tipo de edificação ou utilização. 

• Ascensor - equipamento tracionado por cabos, utilizados para o transporte de passageiros e/ou 

mercadorias, possibilitando o seu deslocamento no plano vertical ou inclinado, interligando locais de 

diferentes níveis topográficos, através de uma estrutura fixa. 

• Audiência pública - é uma instância de discussão onde os cidadãos exercem o direito de 

manifestarem suas opiniões sobre certos planos e projetos e onde a Administração Pública informa 

e esclarece dúvidas sobre estes mesmos projetos para população interessada que será atingida pela 
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decisão administrativa. 

• Autogestão - tipo de gestão em que os próprios beneficiários atuam no sentido de comandar 

diretamente os processos dos quais são alvos. 

B 

• Bacia hidrográfica - unidade geográfica compreendida entre divisores de águas, que contém um 

conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. 
• Bicicletário -- estacionamento de bicicleta de média ou longa duração, com grande número de vagas, 
controle de acesso, com visibilidade e sinalização, com gestão pública ou privada, preferencialmente 
coberto, vigiados e dotado de equipamentos como bombas de ar comprimido, telefone público, e 
eventualmente sanitários. 

C 
• Câmaras temáticas (do Conselho Municipal de Salvador) - instâncias internas do órgão colegiado, 
das quais participam os conselheiros titulares, os suplentes, e eventualmente convidados, para 
discussão e decisão de questões relacionadas às áreas de sua atuação. 
• Capacitação - preparação previa de um determinado público para a execução qualificada de uma 
atividade, mediante transmissão dos conteúdos mínimos necessários. 
• Centro Histórico de Salvador - subespaço do Centro Municipal Tradicional ocupado pelo conjunto 
urbanístico-arquitetônico reconhecido pelo IPHAN e pela UNESCO, respectivamente como patrimônio 
da União e da Humanidade, em razão do seu grande valor histórico-cultural. 
• Certificado de Potencial Construtivo Adicional (CEPAC) - é um valor mobiliário de livre circulação no 
mercado, correspondente à contrapartida do direito adicional de construir e modificar uso no âmbito 
de uma Operação Urbana Consorciada. 
• Coeficiente de aproveitamento - é a relação entre a área edificada, excluída a área não computável, 
e a área do lote, podendo ser: 

• Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) - que resulta do potencial construtivo 

gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos; 

• Coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) - que define o limite máximo, acima 

do CAB, que poderá ser autorizado pelo Poder Público por meio da aplicação dos instrumentos da 

Política Urbana definidos no Plano Diretor; 

• Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAMín) - que estabelece o limite mínimo, 

abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado. 
• Concessão de uso especial para fins de moradia - direito de uso em relação ao bem objeto da posse, 
concedido àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente 
e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público, situado em área 
urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário ou 
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
• Conservação ambiental - é a prática por meio da qual se protege o meio ambiente, sem negar a 
possibilidade da sua utilização em função de um interesse humano. 
• Conservação da natureza - o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 
possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial 
de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos 
seres vivos em geral. 
• Consulta pública - é uma instância decisiva que poderá ocorrer na forma de Assembleias, onde a 
Administração Pública tomará decisões baseadas no conjunto de opiniões expressas pela população 
interessada. 
• Conurbação - processo em que áreas urbanas pertencentes a municípios distintos se interligam, 
formando espaços urbanizados contínuos. 
• Cota de solidariedade - a cota de solidariedade consiste na obrigação de promotores de 
empreendimentos imobiliários de grande porte, contribuir para a produção de habitação de interesse 
social, que poderá ser realizada por meio de: produção de HIS pelo próprio promotor; doação de 
terrenos para a produção de HIS; recursos financeiros para a equipamentos públicos sociais 
complementares à moradia. 

D  
• Dano - intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais decorrentes de um desastre ou 

acidente. 
• Debate público - discussão de opiniões aberta à participação da população de modo geral. 
• Déficit habitacional - corresponde à necessidade de construção de novas moradias para a 
solução de problemas sociais e específicos de habitação, contabilizados: a) os domicílios rústicos 
(entendidos como aqueles construídos com materiais inadequados, madeira, lona, etc.); b) os 
domicílios improvisados (que englobam todos os locais destinados a fins não residenciais que 
sirvam de moradia); c) as unidades habitacionais identificadas como coabitação (famílias conviventes 
secundárias que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio, ou em cômodos cedidos ou 
alugados). 
• Densidade construída - volume edificado em uma porção do território. 
• Descentralização administrativa - processo mediante o qual se atribui competências anteriormente 
privativas de determinadas instâncias do Poder Executivo para órgãos e entidades a elas 
subordinadas. 
• Direito de Preferência (ou de Preempção) - instituto que confere ao Poder Público Municipal 
preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, 
respeitado seu valor de mercado, desde que haja manifestação previa, na forma da lei, a partir de 
indicações do Plano Diretor. 
• Direito de Superfície - instituto mediante o qual o proprietário de imóvel urbano concede a outrem o 
direito para utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno de sua propriedade, na forma 
estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação vigente. 

E  
• Economias de aglomeração - vantagens, no processo produtivo, decorrentes da proximidade entre 
empresas do mesmo ramo ou de ramos correlatos. 
• Educação especial - modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais. 
• Empresa concessionária - ente de direito privado que executa atividade de interesse público 
mediante contrato de concessão firmado com a Administração. 
• Equidade - respeito à igualdade de direito de cada um, que independe da lei positiva, mas de um 
sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções. 
• Equipamentos comunitários - instalações públicas destinadas a atender às necessidades do modo 
de viva de uma determinada comunidade. 
• Equipamentos culturais - edificações e espaços, públicos ou privados, destinados, ou 
frequentemente utilizados, para a realização de atividades relacionadas à cultura. 
• Equipamentos sociais - instalações públicas ou privadas destinadas à prestação de serviços 
voltados ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, educação, cultura, 
esportes, lazer e recreação, abastecimento e segurança. 
• Equipamentos urbanos - instalações públicas ou privadas destinadas ao apoio às necessidades da 
comunidade atendida localizada dentro de uma área urbana. 
• Estacionamento - espaço público ou privado destinado à guarda ou permanência prolongada de 
veículos automotores. 
• Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) - instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente exigidos para o licenciamento de determinadas atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. 

• Estudo de Impacto de Vizinhança / Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) - Estudo prévio e o 
respectivo relatório, do qual dependerão alguns empreendimentos e atividades, privados ou públicos, 
para obter as licenças ou autorizações do Executivo para construção, ampliação ou funcionamento 
em área urbana. 

F 
• Fachada - Face externa da edificação.
• Fachada Ativa - É a fachada da edificação ocupada por uso não residencial, localizada no nível do 
logradouro público, com acesso direto e abertura para o logradouro, a fim de evitar a formação de 
planos fechados, sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o logradouro, de 
modo a dinamizar o passeio público. 
• Fruição Pública - Corresponde à área livre externa ou interna às edificações, localizada no pavimento 
térreo ou nos demais pavimentos de acesso direto ao logradouro público, com conexão em nível ao 
logradouro e demais espaços públicos sempre que o lote tiver frente para mais de um logradouro 
público, destinada à circulação de pessoas, não sendo exclusiva de moradores ou usuários.

G 
• Gabarito de altura das edificações - limite máximo, expresso em metros, estabelecido pela 
legislação urbanística para a altura das edificações de uma determinada área. 

H 
• Habitação de Interesse Social (HIS) - é aquela destinada à população com renda familiar mensal de 
até 6 (seis) salários mínimos, promovida pelo Poder Público ou com ele conveniada. 
• Habitação de Mercado Popular (HMP) - é aquela destinada à população com renda familiar mensal 
maior que 6 (seis) salários mínimos a 10 (dez) salários mínimos, promovida pelo Poder Público ou 
com ele conveniada. 
• Hierarquização do sistema viário - enquadramento das vias que integram a rede viária municipal 
em categorias definidas a partir de critérios funcionais e geométricos, de forma hierarquizada. 

I 
• Impacto ambiental - efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou conjunto de ações sobre 
o ambiente. 
• Impacto de vizinhança - efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou conjunto de ações 
numa dada vizinhança. 
• Inadequação habitacional - corresponde à quantidade de habitações existentes, porém carentes de 
regularização fundiária, ou seja, urbanística e jurídico-legal. 
• Índice de Ocupação (IO) - relação entre a área da projeção da edificação e a área total do lote ou 
terreno em que está construída. 
• Índice de Permeabilidade (IP) - relação entre a área permeável, que possibilita a absorção natural 
de líquidos, e a área total do lote ou terreno. 
• Integração intermodal - processo de transferência entre percursos de uma mesma viagem, 
abrangendo integração de dois ou mais modos de deslocamento. 
• Interdisciplinar - que estabelece relações, ou é comum, entre duas ou mais disciplinas ou ramos 
do conhecimento. 
• Intergovernamental - realizado entre dois ou mais governos, ou dois ou mais governadores. 
• Interinstitucional - realizado entre duas ou mais instituições. 
• Intersetorial - realizado entre dois ou mais setores de atividade. 

L 
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - instrumento legislativo que tem por objetivo orientar a 
elaboração do orçamento público, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício financeiro 
subsequente. 
• Lei do Orçamento Anual (LOA)- instrumento legislativo que define a programação anual de gastos 
do Setor Público. 

M 
• Macroárea - é a porção territorial na qual incidem os objetivos, diretrizes e estratégias de 
desenvolvimento urbano e socioeconômico estabelecida para o período de vigência do plano, sendo 
a base espacial para os objetivos e instrumentos da política urbana.
• Macrozona - é a unidade espacial de estruturação do território do Município definida de acordo com 
critérios pré-estabelecidos, que considera as características ambientais e geológicas relacionadas 
à aptidão para a urbanização. 
• Macrozoneamento - instrumento que define a estruturação do território em face das condições do 
desenvolvimento socioeconômico e espacial do Município, consideradas a capacidade de suporte do 
ambiente e das redes de infraestrutura para o adensamento populacional e à atividade econômica, 
devendo orientar a Política de Desenvolvimento Urbano no sentido da consolidação ou reversão de 
tendências quanto ao uso e ocupação do solo. 
• Manancial - local onde há descarga e concentração natural de água doce originada de lençóis 
subterrâneos e de águas superficiais. 
• Manejo - todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica 
e dos ecossistemas. 
• Mitigação dos desastres e emergências - conjunto de ações destinadas a reduzir os efeitos gerados 
pela apresentação de um evento adverso. 
• Mobilidade urbana - capacidade de locomoção de pessoas ou mercadorias no espaço da cidade, 
utilizando um ou mais modos de deslocamento em função de um ou mais motivos de viagem. 
• Modicidade tarifária- fixação de tarifas acessíveis para o usuário de transporte e compatíveis com 
suas condições financeiras. 
• Multidisciplinar - que contém, envolve ou distribui-se por várias disciplinas e pesquisas. 

O 
• Operação Urbana Consorciada - conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 
• Orçamento participativo - processo de tomada de decisão sobre investimentos consignados no 
orçamento público que envolve a participação da sociedade na sua formulação e acompanhamento. 
• Outorga Onerosa do Direito de Construir - é o instrumento pelo qual o Poder Público Municipal, 
mediante pagamento de contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, poderá autorizar 
a utilização de coeficiente de aproveitamento acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, CAB, 
até o limite correspondente ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, estabelecido pelo Plano 
Diretor para a zona onde se localize o imóvel. 

P  
• Parâmetro urbanístico - critério, geralmente definido mediante instrumento legislativo, para a 
organização e controle do uso e ocupação do solo em áreas urbanas. 
• Parcelamento do solo - qualquer divisão do solo, com ou sem abertura de logradouros públicos, de 
que resultem novas unidades imobiliárias. 
• Parque urbano - é a área pública, dotada de atributos naturais parcialmente preservados, 
antropizados ou descaracterizados em relação às suas condições originais, parcial ou completamente 
urbanizada, destinada ao lazer ativo e contemplativo, à prática de esportes e atividades recreativas 
e culturais da população. 
• Parque de bairro - área pública urbanizada, com porte igual ou superior a 20.000 m², dotada ou não 
de atributos naturais, destinada ao convívio social, ao lazer e também à prática de esportes. 
• Patrimônio cultural imaterial - aquele constituído pelos saberes, vivências, formas de expressão, 
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manifestações e práticas culturais, de natureza intangível, e os instrumentos, objetos, artefatos e 
lugares associados às práticas culturais de uma comunidade. 
• Pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida - a que, temporária ou permanentemente, tem 
limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. 
• Pista marginal (PM) - com função complementar à malha de vias expressas e arteriais, 
desenvolvendo-se em pista de rolamento paralela a estas, possibilitando o acesso às propriedades 
lindeiras, bem como sua interligação com vias hierarquicamente inferiores e/ou contendo a 
infraestrutura viária de interconexão com outras vias da RVE - Rede Viária Estrutural.
• Plano de contingência - documento normativo que descreve em forma clara, concisa e completa os 
riscos, os atores e suas responsabilidades, em caso de eventos adversos. 
• Plano Plurianual (PPA) - instrumento legislativo que define a programação quadrienal dos 
gastos do setor público, tendo por objetivo assegurar a continuidade do planejamento e execução 
orçamentários. 
• Polo Gerador de Tráfego (PGT) - empreendimento ou atividade que pela sua capacidade de atração 
de viagens e seu nível de abrangência gera interferências no tráfego do entorno, demandando 
projetos de inserção urbana diferenciados para sua implantação. 
• Prefeitura Bairro - é a divisão territorial instituída por lei, com a finalidade de promover nas 
respectivas áreas de competência, em articulação com as secretarias e entidade da administração 
municipal, a execução dos serviços públicos, inclusive a fiscalização, a manutenção urbana e o 
atendimento ao cidadão, devendo contar com sistema interligado de informações sobre os serviços 
prestados pelos diferentes órgãos municipais, facilitando o atendimento e o acesso regionalizado 
dos serviços municipais prestados à população. 
• Preservação ambiental - conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção, no 
longo prazo, das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. 
• Prevenção dos riscos- compreende as ações destinadas a eliminar ou reduzir o risco, evitando a 
apresentação do evento ou impedindo os danos, por exemplo, ao evitar ou limitar a exposição do 
sujeito à ameaça. 

R  
• Rede Viária Complementar (RVC) - malha viária composta pelas vias coletoras, e vias locais, com a 
função de ligação entre a rede viária estrutural e as demais vias do Município. 
• Rede Viária Estrutural (RVE) - malha viária composta pelas vias expressas e arteriais e suas 
eventuais vias marginais, que proporcionamos deslocamentos de médio e longo percurso, inter e 
intraurbanos. 
• Referendo popular - é a consulta formulada à população para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, convocado com 
posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo à população a respectiva ratificação 
ou rejeição. 
• Regeneração urbana - processo pelo qual áreas deterioradas ou subutilizadas dotadas 
de infraestrutura são afetadas por intervenções nos espaços privados e públicos, visando à 
transformação urbanística com qualidade ambiental, considerando os aspectos sociais inerentes. 
• Regularização fundiária - ação ou conjunto de ações visando à regularização urbanística e jurídico-
legal de um terreno ou assentamento. 
• Requalificação urbana - ação ou conjunto de ações visando conduzir um determinado espaço a um 
novo padrão de qualidade urbana. 
• Retrofit - é o processo de requalificação e revitalização de antigos edifícios, aumentando sua vida 
útil, usando tecnologias avançadas em sistemas prediais e materiais modernos, observando as 
restrições urbanísticas e edilícias, em especial, às referentes à preservação do patrimônio histórico 
e arquitetônico. 
• Reurbanização - processo pelo qual, áreas já urbanizadas, porém com problemas de infraestrutura, 
passam por uma recomposição da sua condição de suporte urbano para atividades da população. 
• Risco - é a probabilidade de que se produzam consequências prejudiciais, eventuais perdas de 
vidas, feridos, destruição de propriedades e meios de vida, transtornos da atividade econômica ou 
danos ao meio ambiente, como resultado da interação entre as ameaças de um evento adverso que 
pode ser natural ou provocado pelo homem (atividades humanas) e as condições de vulnerabilidade. 
S
• Saneamento básico - compreende o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem/
manejo de águas pluviais, e a limpeza urbana/manejo de resíduos sólidos. 
• Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) - compreendendo as áreas do Município de 
Salvador que contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana e para as quais 
o Município estabelecerá planos e programas de gestão, ordenamento e controle, visando à proteção 
ambiental e cultural, de modo a garantir a perenidade dos recursos e atributos. 
• Sistema Viário Complementar - aquele composto pelas vias coletoras I e II, e vias locais, com a 
função a ligação entre o sistema viário estrutural e as demais vias do Município 
• Sistema Viário Estrutural - aquele composto pelas vias expressas e arteriais I e II, e vias marginais, 
que proporcionam os deslocamentos de médio e longo percurso, inter e intraurbanos. 
• Subsistema auxiliar local - aquele que tem a função de auxiliar ou substituir o deslocamento a 
pé, destinado ao acesso a regiões de topografia acidentada e/ou aos demais meios de transporte 
motorizados, facilitando a acessibilidade aos diversos modais de transporte atuantes no meio 
urbano. 
• Subsistema complementar - aquele que opera em roteiros não atendidos pelos Subsistemas 
Estrutural e Convencional, com a função de complementá-lo. 
• Subsistema convencional - que corresponde à rede de serviço regular do transporte coletivo de 
passageiros sobre pneus, de baixa capacidade, sendo composto por linhas integradas (troncais ou 
alimentadoras) e convencionais. 
• Subsistema estrutural - que corresponde à rede de serviço regular do transporte coletivo de 
passageiros de alta ou média capacidade, composto pelas linhas de metrô, VLT (Veículos Leves sobre 
Trilhos) e BRT (Bus Rapid Transit). 

T 
• Terminal - equipamentos de conexão intra e intermodal destinados ao embarque e desembarque de 
passageiros e/ou cargas, localizados em extremidades dos roteiros de transportes. 
• Terminal de transbordo - equipamentos destinados ao embarque e desembarque de passageiros e/
ou cargas, onde se interceptam os roteiros de transporte com o objetivo de permitir a transferência 
de passageiros e/ou cargas de um trajeto para outro. 
• Transferência do Direito de Construir (TRANSCON) - é o instrumento pelo qual o Poder Público 
Municipal pode permitir ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público, exercer em outro 
local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em 
legislação urbanística dele decorrente. 
• Transporte de alta capacidade - modalidade de transporte de passageiros, que opera 

em vias segregadas e exclusivas, alimentados por estações de integração intermodal, 

atendendoademandasacimade20 (vinte) mil passageiros/hora/sentido. 

• Transporte de baixa capacidade - modalidade de transporte de passageiros, complementar aos 

subsistemas de alta e média capacidade, que opera garantindo a microacessibilidade local do 

sistema de transporte, circulando em tráfego misto, atendendo a demandas de até 12.000 (doze mil) 

passageiros/hora/sentido. 

• Transporte de média capacidade - modalidade de transporte de passageiros, que opera em vias 

segregadas ou faixas de tráfego exclusivas para circulação de seus veículos, atendendo a demandas 

entre 10.000(dez mil) e30.000(trinta mil) passageiros/hora/sentido. 

• Transporte interativo complementar - modalidade de transporte de passageiros destinada a 

atender serviços específicos e pré-regulamentados pelo órgão concedente, com uma única base 

operacional, tendo itinerários e horários livres. 

U 

• Unidade de Conservação Ambiental - espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, conforme o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), criado pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

• Universalidade de atendimento - garantia de acesso a um determinado bem ou serviço para todos 

os indivíduos e grupos sociais. 

• Uso direto dos recursos naturais - aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 

naturais. 

• Uso indireto dos recursos naturais- aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição 

dos recursos naturais. 

• Uso sustentável - exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável (Lei nº 9.985/00, art. 2º, XI). 

V  

• Valor Unitário Padrão (VUP) - valor fixado pela municipalidade, que serve de referência para o 

cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, devendo representar a valorização atual de 

determinada fração do território municipal. 

• Via arterial I (VA-I) - com a função principal de interligar as diversas regiões do Município, 

promovendo ligações intraurbanas de média distância, articulando-se com as vias expressas e 

arteriais, e com outras vias de categoria inferior, contando, com faixas de tráfego segregadas para 

o transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou existente na área 

destinada à sua implantação. 
• Via arterial II (VA-II) - com a mesma função da Via Arterial I, diferindo apenas pelas suas 
características geométricas, devido à menor capacidade de tráfego em relação à Via Arterial I, 
em razão da impossibilidade física de implantação de via marginal, e devendo contar, sempre que 
possível, com faixas exclusivas ou preferenciais para a circulação do transporte coletivo. 
• Via coletora I (VC-I) - com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do trânsito local e de 
passagem, em percursos entre bairros lindeiros. 
• Via coletora II (VC-II) - com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do trânsito local dos 
núcleos dos bairros. 
• Via de pedestre e/ou de transporte não motorizado (VP) - incluindo as ciclovias e vias exclusivas 
para pedestres, onde não é permitida a circulação de veículos automotores, exceto em casos e/ou 
horários especiais, pré-autorizados pelo órgão de gestão do trânsito, para garantir os acessos locais. 
• Via expressa (VE) ou via de trânsito rápido (VTR) - via destinada ao fluxo contínuo de veículos, com 
a função principal de promover a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o sistema viário 
urbano, constituindo-se no sistema de penetração urbana no Município e contemplando faixas de 
tráfego preferenciais para a circulação do transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer 
outro uso projetado ou existente na área destinada à sua implantação. 
• Via local (VL) - com utilização estritamente para o trânsito interno aos bairros, tendo a função 
de dar acesso às moradias, às atividades comerciais e de serviços, industriais, institucionais, 
a estacionamentos, parques e similares, que não tenham acesso direto pelas vias arteriais ou 
coletoras. 
• Volumetria - conjunto de dimensões que determinam o volume de uma edificação ou de um grupo 
de edificações. 
• Vulnerabilidade - fator interno do risco, que corresponde à suscetibilidade ou predisposição 
intrínseca de um elemento ou de um sistema de ser afetado gravemente. 

Z

• Zona Centralidade Linear (ZCL) - ZCL são porções do território lindeiras a eixos do sistema viário, 
caracterizadas por linearidade, destinadas à localização de atividades típicas de centros e subcentros 
e pela predominância do uso não residencial, admitindo também o uso residencial.
• Zona Centralidade Linear Metropolitana (ZCLMe) - são porções do território lindeiras às vias 
estruturais contidas na macroárea de integração metropolitana e na macroárea de estruturação 
urbana, apresentando características multifuncionais, com atividades comerciais e de prestação de 
serviços diversificados, instituições públicas e privadas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, 
com atendimento metropolitano, municipal e para áreas que atravessam, admitindo também o uso 
residencial.
• Zona Centralidade Linear Municipal (ZCLMu) - são porções do território lindeiras às vias estruturais 
que fazem a conexão entre bairros e também aquelas estruturadas nas imediações dos corredores 
de transporte coletivo de passageiros de média capacidade, de atendimento municipal e dos bairros 
por onde a via passa, compreendendo atividades comerciais, de prestação de serviços diversificados, 
equipamentos de saúde, educação, dentre outros, admitindo o uso residencial.
• Zona Centralidade Metropolitana (ZCMe) - são porções do território contidas em sua maioria 
na macroárea de integração metropolitana e parte na macroárea de urbanização consolidada, 
apresentando características multifuncionais, para as quais convergem e se articulam os principais 
fluxos de integração dos demais municípios da Região Metropolitana de Salvador e de outros Estados 
com o Município de Salvador.
• Zona Centralidade Municipal (ZCMu) - são porções do território que concentram atividades 
administrativas, financeiras, de prestação de serviços diversificados, atividades comerciais 
diversificadas, de âmbito municipal e regional, bem como uso residencial, geralmente instaladas 
em áreas com fácil acessibilidade por vias estruturais e por transporte coletivo de passageiro de 
média e alta capacidade.
• Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) - são zonas destinadas à implantação de usos não 
residenciais diversificados, voltados ao fomento e à modernização de atividades produtivas e à 
logística, em especial usos industriais, sendo admitidos usos comerciais e de prestação de serviços, 
principalmente logísticos, bem como de turismo, aproveitando a infraestrutura de transportes 
existente e a localização estratégica às margens da Baía de Todos os Santos.
• Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) - zonas destinadas à implementação de programas de 
regularização fundiária e urbanística, produção, manutenção ou qualificação de Habitação de 
Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). 
• Zona de Exploração Mineral (ZEM) - zona destinada ao desenvolvimento de atividades de extração 
mineral e beneficiamento de minérios, podendo admitir atividades industriais limpas, serviço de 
apoio rodoviário e uso de armazenamento de pequeno e médio porte, sendo vedado qualquer tipo de 
uso ou de assentamento incompatível com a atividade de lavra. 
• Zonas de Interesse Turístico (ZIT) - são porções do território com extensão superior a 10.000 m², 
com boa infraestrutura e associadas a cenários privilegiados, onde serão incentivadas atividades 
voltadas para o turismo: hotéis, resorts, pousadas, locais para eventos e exposições, restaurantes, 
cafés, livrarias e atividades comerciais e de prestação de serviços.
• Zona de Proteção Ambiental (ZPAM) - destina-se prioritariamente à conservação ambiental, ao uso 
sustentável dos recursos naturais, admitindo usos residenciais de baixa densidade construtiva e 



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
30 DE JUNHO DE 2016
ANO XXIX | N º 6.62050

populacional, bem como atividades de recreação e lazer da população.
• Zona de Uso Especial (ZUE) - zonas destinadas a complexos urbanos voltados a funções 
administrativas, educacionais, de transportes e de serviços de alta tecnologia. 
• Zona de Uso Sustentável nas Ilhas (ZUSI) - são porções do território das ilhas localizadas no entorno 
dos atracadouros, que devem ser requalificadas para permitir melhor conexão do sistema de barcos 
ao sistema estrutural de transporte coletivo do Município de Salvador, de modo a ampliar o acesso da 
população aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, e possibilitar a oferta 
no local de serviços qualificados de apoio ao turismo.
• Zona Predominantemente Residencial (ZPR) - são porções do território destinadas ao uso 
predominantemente uni e multiresidencial, admitindo-se outros usos desde que compatíveis com o 
uso residencial, de acordo com os critérios e restrições estabelecidos pela LOUOS.
• Zoneamento - Instrumento de planejamento urbano utilizado para delimitar territórios com o 
objetivo de caracterizá-los, definir estratégias e diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental 
ou ainda incidir regras diferenciadas para parcelamento, uso e ocupação do solo.

ANEXO 02 - QUADROS
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Quadro 02  ZEIS: percentuais de área construída total por categoria de uso 
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Mapa 02 Mapa de Centralidades
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Mapa 05 Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros e Cicloviário
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Mapa 07 A    Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): Áreas Remanescentes do 

Bioma Mata Atlântica
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ANEXO 04: LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABM - Área de Borda Marítima
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APA - Área de Proteção Ambiental 
APCP - Área de Proteção Cultural e Paisagística
APP - Área de Preservação Permanente 
APRN - Área de Proteção dos Recursos Naturais 
CAB - Coeficiente de Aproveitamento Básico 
CAM - Coeficiente de Aproveitamento Máximo
CAMín - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo 
CDRU - Concessão de Direito Real de Uso 
CEPAC - Certificados de Potencial Adicional de Construção
CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente 
CMAPD - Cadastro Municipal de Atividades Potencialmente Degradadoras e Utilizadoras de Recursos 
Naturais 
CMH - Conselho Municipal de Habitação 
COMAM - Conselho Municipal do Meio Ambiente 
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente  
CTB - Código de Trânsito Brasileiro 
CTGA - Comissão Técnica de Garantia Ambiental 
CUEM - Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança
FDUE - Fator de Indução do Desenvolvimento Urbano e Econômico
FMH - Fundo Municipal de Habitação 
FMMA - Fundo Municipal de Recursos para o Meio Ambiente 
FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Básico
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
FUNDURBS - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador 
HIS - Habitação de Interesse Social 
HMP - Habitação de Mercado Popular 
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e Urbana 
ISS - Imposto sobre Serviços 
ITIV - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso “Inter Vivos” 

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA - Lei Orçamentaria Anual

LOUOS - Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo

NUDEC - Núcleo de Proteção e Defesa Civil

OD - Pesquisa de Origem-Destino 

OUC - Operação Urbana Consorciada

PDAUP - Plano Diretor de Arborização Urbana, Áreas Verdes e Paisagismo 

PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

PDE - Plano Diretor de Encostas

PDIP - Plano Diretor de Iluminação Pública do Município do Salvador 

PDMA - Plano Diretor de Mata Atlântica 

PDSV - Plano Diretor do Sistema Viário 

PDTC - Plano Diretor de Transporte de Cargas 

PELT - Plano Estadual de Logística da Bahia 

PGT - Polos Geradores de Tráfego 

PHIS - Política Municipal de Habitação de Interesse Social 

PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

PMH - Plano Municipal de Habitação 

PPA - Plano Plurianual

PPP - Parcerias Público-Privadas 

PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada 

PRONABENS - Programa Nacional de Bens Sensíveis 

PU - Parque Urbano

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 

RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança

RMS - Região Metropolitana de Salvador 

SAVAM - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural 

SEARA - Sistema Estadual de Recursos Ambientais 

SENAI CIMATEC - Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia

SICAD - Sistema Cartográfico e Cadastral do Município do Salvador 

SIM - Sistema de Intermediação de Mão-de-obra

SIM-Salvador - Sistema de Informação Municipal 

SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente 

SISMUMA - Sistema Municipal do Meio Ambiente

SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SMDC - Sistema Municipal de Defesa Civil 

SMPG - Sistema Municipal de Planejamento e Gestão

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

TAC - Termo de Acordo e Compromisso 

TRANSCON - Transferência do Direito de Construir 

UBS - Unidade Básica de Saúde 

VLT - Veículo Leve sobre Trilhos

VUP - Valor Unitário Padrão 

ZCL - Zona Centralidade Linear

ZCLMe - Zona Centralidade Linear Metropolitana 

ZCLMu - Zona Centralidade Linear Municipal

ZCMe - Zona Centralidade Metropolitana 

ZCMu - Zona Centralidade Municipal 

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social

ZEM - Zona de Exploração Mineral 

ZPAM - Zona de Proteção Ambiental

ZPR - Zona Predominantemente Residencial

ZDE - Zona de Desenvolvimento Econômico

ZUE - Zona de Uso Especial

ZIT - Zona de Interesse Turístico

ZUSI - Zona de Uso Sustentável nas Ilhas

ANEXO 05: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM O PDDU

Documento 1 - Caracterização Atual.
Documento 2 - Salvador Hoje e suas Tendências. 
Documento 3 - Salvador do Futuro: Território da Inclusão e das Oportunidades.
Documento 4 - Relatório da Análise do PDDU e LOUOS em vigor
Documento 5 - Relatórios I e II das Oficinas de Bairro 

E ainda os seguintes documentos:

• Avaliação do Processo de Planejamento e Participação Comunitária

• Cenários socioeconômicos para a cidade de Salvador

• Distribuição de Renda na cidade de Salvador - Quadro Atual e Perspectivas

• Estudo Demográfico com projeção de População para Salvador 1996 a 2030

• Uso e Ocupação do Solo em Salvador

• Padrões de Densidade Populacional e de Ocupação do solo

• Estudos Ambientais - Levantamento da Legislação relativa ao Meio Ambiente

Pág. 1

MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO

ZPR-1 Zona Predominantemente Residencial de Baixa Densidade - 1 0,20 1,00 1,00

ZPR-2 Zona Predominantemente Residencial de Média Densidade - 2 0,20 1,00 2,00
ZPR-3 Zona Predominantemente Residencial de Alta Densidade - 3 0,30 1,50 3,00

ZEIS-1 Zona Especial de Interesse Social - Assentamentos Precários - 1 0,30 1,50 3,00

ZEIS-2 Zona Especial de Interesse Social - Edificação deteriorada - 2 0,30 1,50 3,00

ZEIS-3 Zona Especial de Interesse Social -Terrenos - 3 0,30 1,50 3,00

ZEIS-4 Zona Especial de Interesse Social - APA e APRN - 4 0,20 1,00 2,00
ZEIS-5 Zona Especial de Interesse Social - Quilombos e Comunidades Tradicionais - 5 0,20 1,00 2,00

ZCMe-1/01 Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe - 1/01 0,40 2,00 4,00

ZCMe-1/02 Zona Centralidade Metropolitana Retiro/ Acesso Norte - 1/02 0,40 2,00 4,00

ZCMe-1/03 Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana / Av. 29 de Março - 1/03 0,40 2,00 4,00

ZCMe-2 Zona Centralidade Metropolitana Uso Misto (Águas Claras / Valéria) - 2 0,40 2,00 4,00
ZCMe-CA Zona Centralidade Metropolitana - Centro Antigo 0,40 2,00 4,00

QUADRO 01 - ANEXO 2 À LEI N.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

ZONA SUBZONA

ZEIS

ZONEAMENTO - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTOIDENTIFICAÇÃO

ZPR            

(1)

ZCMe

(1) Ficam mantidos os parâmetros urbanísticos aprovados para os Loteamentos Itaigara e Vela Branca.
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MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO

ZCMu-1 Zona Centralidade Municipal - 1 0,20 1,00 2,00
ZCMu-2 Zona Centralidade Municipal - 2 0,30 1,50 3,00

ZCLMe ZCLMe Zona Centralidade Linear Metropolitana 0,40 2,00 4,00

ZCLMu ZCLMu Zona Centralidade Linear Municipal 0,30 1,50 3,00

ZUSI ZUSI Zona de Uso Sustentável nas Ilhas 0,20 1,00 1,00

ZIT ZIT Zona de Interesse Turístico 0,20 1,00 2,00

ZDE 1 Zona de Desenvolvimento Econômico - 1 0,20 1,00 2,00
ZDE 2 Zona de Desenvolvimento Econômico - 2 0,20 1,00 2,00

ZEM ZEM Zona de Exploração Mineral 0,10 0,50 0,50

ZDE 

ZCMu

ZONA SUBZONA IDENTIFICAÇÃO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

ZONEAMENTO - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

QUADRO 01 ANEXO 2 À LEI N.

Pág. 3

MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO

ZUE-1 Zona de Uso Especial 1 - Centro Administrativo da Bahia 0,20 1,00 2,00

ZUE-2 Zona de Uso Especial 2 - Parque Tecnológico 0,30 1,50 3,00

ZUE-3 Zona de Uso Especial 3 - Porto de Salvador 0,20 1,00 2,00

ZUE-4 Zona de Uso Especial 4 - Complexo Aeroportuário de Salvador 0,20 1,00 2,00

ZUE-5 Zona de Uso Especial 5 - Base Naval de Aratu 0,20 1,00 1,00

ZUE-6 Zona de Uso Especial 6 - Central de Abastecimento da Bahia 0,20 1,00 2,00

ZUE-7 Zona de Uso Especial 7 - Setor Militar Urbano 0,20 1,00 2,00

ZUE-8 Zona de Uso Especial 8 - Campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 0,20 1,00 2,00

ZUE-9 Zona de Uso Especial 9 - Campus da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 0,20 1,00 2,00

ZUE-10 Zona de Uso Especial 10 - Parque de Exposições Agropecuárias 0,20 1,00 2,00

ZUE-11 Zona de Uso Especial 11 - Aterro Sanitário Metropolitano 0,20 1,00 1,00

ZUE-12 Zona de Uso Especial 12 - Centro de Convenções da Bahia 0,20 1,00 2,00

ZUE-13 Zona de Uso Especial 13 - Arena Fonte Nova 0,30 1,50 3,00

ZPAM ZPAM Zona de Proteção Ambiental
não se 

aplica
0,20 0,20

ZUE

ZONA SUBZONA IDENTIFICAÇÃO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

ZONEAMENTO - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

QUADRO 01 ANEXO 2 À LEI N.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

 
QUADRO 02 - ANEXO 2 À LEI N. 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR 

ZEIS - PERCENTUAL DE ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL POR USOS R e nR 

 
Tipo de ZEIS HIS-1 HIS-2 HMP e uso não residencial 

ZEIS 1 mínimo 50% permitido máximo 20% 
ZEIS 2 mínimo 50% permitido máximo 20% 
ZEIS 3 mínimo 60% permitido máximo 20% 
ZEIS 4 mínimo 50% permitido máximo 20% 
ZEIS 5 mínimo 50% permitido máximo 20% 

 
 

Macroárea de Estruturação Urbana 0,7 0,4

Avenida 29 de Março (a) 0,5 0,5

Via Pituaçu (Av. Gal Costa) (a) 0,5 0,5

Macroárea de Integração Metropolitana - MIM (b) 

Setor 1 - BR-324 - Polo Logístico 1,2 0,4

Setor 2 - BR-324 - Águas Claras 0,5 0,5

Setor 3 - Retiro/ Acesso Norte 0,5 0,5

Setor 4 - Camaragibe 0,8 0,8

Setor 5 - Avenida Luís Viana (Av. Paralela) 1,0 0,7

Setor 6 - Uso Sustentável (Ipitanga) 1,0 1,0

Macroárea de Urbanização Consolidada 1,0 1,0

Macroárea de Reestruturação da Borda da BTS 0,6 0,4

Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica 1,0 0,8

a) Aplica-se o FDUE aos imóveis com frente para a Avenida 29 de Março e Via Pituaçu (Av.Gal Costa) 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

QUADRO 03 - ANEXO 2 À LEI N.

FATOR DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO - FDUE

Nota 1: FDUE - varia de 0 (zero) a 1,2 (um e dois décimos)

Nota 2: Na Macrozona de Conservação Ambiental não se aplica a Outorga Onerosa do Direito de Construir

Observações: 

Macroáreas 
Uso         

Residencial

Uso                              

Não Residencial

b) Os perímetros dos setores da Macroárea de Integração Metropolitana estão demarcados no Mapa 01B, Anexo 

03

Nota 3: Aplica-se o Fator de Indução do Desenvolvimento Urbano e Econômico – FDUE para fins de pagamento de 

outorga onerosa do direito de construir ou de cotas de TRANSCON

USO MEU MIM MRBTS MUC MRBA

Habitação

Habitação de Interesse Social (HIS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Residência de 50 m² a 70 m² 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5

70 m² < Residência ≤ 100 m² 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8

Residência > 100 m² 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Instituições Públicas

Hospitais Públicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Postos de Saúde Públicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Escolas e Creches Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituições Culturais, Esportes, Lazer e Adm. Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polo Logístico - Estação Aduaneira (n.a.) 0,0 (n.a.) (n.a.) (n.a.)

Terminais de Transporte (n.a.) 0,0 (n.a.) (n.a.) (n.a.)

Entidades mantenedoras sem fins lucrativos 

Hospital e clínica sem fins lucrativos 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5

Universidade e Faculdade 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5

Outras Entidades Mantenedoras 

Hospitais 0,5 0,0 0,3 0,7 0,7

Escolas e Creches 0,0 0,5 0,0 0,7 0,7

Instituições do Centro Administrativo Municipal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituições do Centro Administrativo da Bahia (n.a.) 0,0 (n.a.) (n.a.) (n.a.)

Entidades do Parque Tecnológico (n.a.) 0,0 (n.a.) (n.a.) (n.a.)

Transportes Náuticos (marinas e clubes náuticos) (n.a.) (n.a.) 0,0 0,0 (n.a.)

Equipamentos Culturais (n.a.) (n.a.) 0,0 0,0 0,5

Hotéis (n.a.) 0,2 (n.a.) 0,5 0,7

(n.a.) não se aplica

QUADRO 04 - ANEXO 2 À LEI N.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

FATOR SOCIAL E DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

          MEU - Macroárea de Estruturação Urbana

Nota: O Fator Social e de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico varia de 0 (zero) a 1,0 (um)

          MIM - Macroárea de Integração Metropolitana

Observações:

          MRBTS - Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos

          MUC - Macroárea de Urbanização Consolidada

          MRBA - Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica

 ZPR 1, 2 Zona Predominantemente Residencial ZPR 1 e ZPR 2

ZEU Zona Exclusivamente Uniresidencial - ZEU

CDL Corredor Local

ZPR 2 Zona Predominantemente Residencial de Média Densidade 2 ZPR 3, 4 e 7 Zona Predominantemente Residencial ZPR 3, ZPR 4 e ZPR 7

ZPR 5, 6 e 8 Zona Predominantemente Residencial ZPR 5, ZPR 6 e ZPR 8

ZRE Zona sob Regime Urbanístico Especial 1 e 2

ZEIS-1 Zona Especial de Interesse Social Assentamentos Precários - 1

ZEIS-2 Zona Especial de Interesse Social Edificação deteriorada - 2

ZEIS-3 Zona Especial de Interesse Social Terrenos - 3

ZEIS-4 Zona Especial de Interesse Social APA e APRN - 4

ZEIS-5 Zona Especial de Interesse Social Quilombos e Comunidades Tradicionais - 5

ZCMe-1/01 Zona Centralidade Metropolitana Camaragibe - 1/01 CMC Centro Municipal Camaragibe e ZPR 5

ZCMe-1/02 Zona Centralidade Metropolitana Retiro/ Acesso Norte - 1/02 CMC Centro Municipal Retiro/ Acesso Norte

ZCMe-1/03 Zona Centralidade Metropolitana Avenida Luís Viana / 29 de Março - 1/03 ZPR 3, 7 e 8 ZPR 3, ZPR 7 e ZPR 8 - Lindeiras à Av. Luís Viana.

ZCMe-2 Zona Centralidade Metropolitana Uso Misto (Águas Claras / Valéria) - 2 ZIN 1 Zona Industrial 1 - BR-324 (Do CM Retiro até Estação de Metrô - Águas Claras)  

ZCMe-CA Zona Centralidade Metropolitana - Centro Antigo CMT Centro Municipal Tradicional - CMT

SM 1 Subcentro Municipal 1 Calçada

SM 2 Subcentro Municipal 2 Liberdade

SM 5 Subcentro Municipal 5 Pau da Lima 

SM 6 Subcentro Municipal 6 Periperi

SM 7 Subcentro Municipal 7 Paripe

SM 8 Subcentro Municipal 8 Cajazeiras

SM 9 Subcentro Municipal 9 São Cristóvão

SM 10 Subcentro Municipal 10 Itapuã

SM 11 Subcentro Municipal 11 Estrada Velha do Aeroporto

SM 3 Subcentro Municipal 3 Barra

SM 4 Subcentro Municipal 4 Pituba

SM 12 Subcentro Municipal 12 Jaguaribe
Nota 1: O loteamento Colinas da Fonte, localizado em Itapuã, deverá ser enquadrado como ZPR 1

ZEIS

ZCMe

ZPR

Zona Centralidade Municipal - 1

Zona Centralidade Municipal - 2ZCMu-2

ZEIS

ZCMu

ZPR 3 Zona Predominantemente Residencial de Alta Densidade 3

ZPR 1 Zona Predominantemente Residencial de Baixa Densidade 1
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

CORRESPONDÊNCIA DAS ZONAS PROPOSTAS COM AS ZONAS DA LEI 7.400 DE 2008  

ZONA Vigente IDENTIFICAÇÃO

Zona Especial de Interesse Social

IDENTIFICAÇÃO

ZCMu-1

ZONA 

Proposta
SUBZONA

CDI Corredor Especial Ipitanga - BA 526

CDS 1 Corredor Supramunicipal - Avenida Luís Viana (Paralela)

- Rua Juscelino Kubitscheck / Ligação Cajazeiras-BR 324 / Via Coletora B Cajazeiras 

CDM 2 Corredor Municipal Av. Reitor Miguel Calmon

CDM 3 Corredor Municipal Av. Juracy Magalhães Júnior

CDM 4 Corredor Municipal Av. Mário Leal Ferreira

CDM 5 Corredor Municipal Av. Antônio Carlos Magalhães

CDM 6 Corredor Municipal Av. Heitor Dias

CDM 7 Corredor Municipal Via Portuária

CDR 1 Corredor Regional Av. Vasco da Gama

CDR 2 Corredor Regional Av. Graça Lessa (Vale do Ogunjá)

CDR 11 Corredor Regional Av. San Martim

CDR 14 Corredor Regional Av. Afrânio Peixoto

CDR 18 Corredor Regional Rodovia BA-099

CDM 1 Corredor Municipal Av. Anita Garibaldi

CDM 9 Corredor Municipal  Av. Otávio Mangabeira / Pituaçu

- Av. Pinto de Aguiar 

CDM 8 Corredor Municipal Av. 29 de Março

CDM 10 Corredor Municipal Av. Orlando Gomes

- Via Pituaçu (Av. Gal Costa)

- Alameda Praia do Flamengo

CDO-2

Corredor da Orla Rua Aristides Milton/Rua Prof. Souza Brito/Rua Carlos Drumond/Curva do 

Vinicius/ Avenida General Severino Filho/ Alameda Praia de Camburiu/Rua Capitão 

Melo/José Augusto Tourinho Dantas

CDR 3 Corredor Regional Av. Djalma Dutra

CDR 4 Corredor Regional R. Cônego Pereira / Av. J.J. Seabra

CDR 5 Corredor Regional Rua Silveira Martins

CDR 7 Corredor Regional Boca do Rio

- Rua Rio Grande do Sul

- Rua Pernambuco

CDR 9 Corredor Regional Rua Regis Pacheco

CDR 10 Corredor Regional Est. Da Liberdade / Largo do Tanque 

CDR 12 Corredor Regional Av. Dendezeiros do Bonfim

CDR 19 Corredor Regional Av. Paulo VI

- Avenida Tamburugy 

CDR 6 Corredor Regional Imbuí

CDR 8 Corredor Regional Av. Jorge Amado

CDR 13 Corredor Regional Av. Caminho de Areia

CDR 15 Corredor Regional Av. São Rafael

CDR 16 Corredor Regional Av. Maria Lúcia

CDR 17 Corredor Regional Av. Dorival Caymmi

- Rua do Uruguay (Rua Direta)

- Av. Ulisses Guimarães

Zona Centalidade Linear MunicipalZCLMu ZCLMu

ZONA Vigente

Zona Centralidade Linear Metropolitana ZCLMe ZCLMe

ZONA 

Proposta
SUBZONA DENOMINAÇÃO

Nota 2: As Centralidades Lineares correspondem a toda a extensão da via que constitui o corredor, admitindo-se interrupção apenas em caso de restrição de ordem física, institucional ou ambiental que inviabilize a implantação de 

empreendimentos previstos para a ZCLMu, devidamente justificada.

CORRESPONDÊNCIA DAS ZONAS PROPOSTAS COM AS ZONAS DA LEI 7.400 DE 2008  

IDENTIFICAÇÃO

QUADRO 05 - ANEXO 02 À LEI N.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

ZDE-1 Zona de Desenvolvimento Econômico - 1 ZIN 1 Zona Industrial 1 - BR-324 (Estação Metrô Águas Claras até o limite do Município)  

ZDE-2 Zona de Desenvolvimento Econômico - 2 ZIN 2 Zona Industrial 2

ZEM ZEM Zona de Exploração Mineral ZEM Zona de Exploração Mineral

ZEIS ZEIS 107 Bom Jesus dos Passos - Ilha de Bom Jesus dos Passos

ZEIS ZEIS 106 Costa - Ilha dos Frades

ZEIS ZEIS 108 Panamana - Ilha dos Frades

ZEIS ZPAM - Praia da Ponta de Nossa Senhora - Ilha dos Frades

ZEIS ZEIS 101 Praia Grande - Ilha de Maré

ZEIS ZEIS 102 Botelho - Ilha de Maré

ZEIS ZEIS 100 Santana - Ilha de Maré

ZIT ZIT Zona de Interesse Turístico ZPR2 Zona Predominantemente Residencial 2 (Em glebas com área superior a 10.000,00 m2)

ZUE-1 Centro Administrativo da Bahia ZUE 1 Centro Administrativo da Bahia

ZUE-2 Parque Tecnológico ZUE 2 Parque Tecnológico

ZUE-3 Porto de Salvador ZUE 3 Porto de Salvador

ZUE-4 Complexo Aeroportuário de Salvador ZUE 4 Complexo Aeroportuário de Salvador 

ZUE-5 Base Naval de Aratu ZUE 5 Base Naval de Aratu 

ZUE-6 Central de Abastecimento da Bahia (CEASA) ZPR 3 Área correspondente à Central de Abastecimento da Bahia (CEASA)

ZUE-7 Setor Militar Urbano ZPAM Setor Militar - Vale do Cascão e Cachoeira com acesso pela Av. Luís Viana (Paralela)

ZUE-8 Universidade Federal da Bahia (UFBA) ZPR 5 Áreas correspondentes à Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

ZUE-9 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) ZPR 6 Área correspondente à Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

ZUE-10 Parque de Exposições Agropecuárias ZPR 4 Área correspondente ao Parque de Exposições Agropecuárias

ZUE-11 Aterro Sanitário Metropolitano ZPAM Área correspondente ao Aterro Sanitário Metropolitano 

ZUE-12 Centro de Convenções da Bahia ZPR 8 Área correspondente ao Centro de Convenções da Bahia
ZUE-13 Arena Fonte Nova ZPR5 Área correspondente às instalações do complexo da Arena Fonte Nova

ZPAM ZPAM Zona de Proteção Ambiental ZPAM Zona de Proteção Ambiental

ZUSI ZUSI

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

CORRESPONDÊNCIA DAS ZONAS PROPOSTAS COM AS ZONAS DA LEI 7.400 DE 2008  

ZDE

Zona de Uso Sustentável nas Ilhas

IDENTIFICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO ZONA Vigente
ZONA 

Proposta
SUBZONA

ZUE

QUADRO 05 - ANEXO 02 À LEI N.
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QUADRO 06 – ANEXO 2 À LEI N.  

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR  

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DAS VIAS SEGUNDO CATEGORIAS 

ITEM 

REDE VIÁRIA ESTRUTURAL (RVE) REDE VIÁRIA COMPLEMENTAR (RVC) 

VIA EXPRESSA (VE) OU 
VIA DE TRÂNSITO 

RÁPIDO (VTR) 
VIA ARTERIAL (VA) VIA COLETORA (VC) VIA LOCAL (VL) 

VIA DE PEDESTRES 

E/OU DE 

TRANSPORTE NÃO 

MOTORIZADO (VP) 

FUNÇÃO/ 

ATENDIMENTO 

Promover a ligação entre o 

sistema rodoviário 

interurbano e o sistema 

viário urbano, constituindo-

se no sistema de penetração 

urbana no Município e 

admitindo em pista marginal 

segregada ou pistas 

totalmente segregadas do 

tráfego geral, a circulação 

do transporte coletivo. 

Interligar as diversas regiões 

do Município, promovendo 

ligações intraurbanas de 

média distância, 

articulando-se com as vias 

expressas e com outras vias 

arteriais, contando com 

faixas de tráfego 

segregadas para o 

transporte coletivo, que 

terão prioridade sobre 

qualquer outro uso 

projetado ou existente na 

área destinada à sua 

implantação. 

Coletar e distribuir os 

fluxos do trânsito local e 

de passagem, em 

percursos entre bairros 

lindeiros e no seu 

interior. 

Estritamente para o 

trânsito local, tem a 

função de dar acesso às 

moradias, às atividades 

comerciais e de 

serviços, industriais, 

institucionais, a 

estacionamentos, 

parques e similares, 

lindeiros à via. 

Ciclovias e vias 

exclusivas para 

pedestres, onde não é 

permitido o trânsito de 

veículos automotores, 

exceto em casos 

especiais, pré-

autorizados para 

garantir os acessos 

locais. 

ACESSIBILIDADE/ 

INTEGRAÇÃO COM 

O USO DO SOLO 

Adotar o controle total nas 

interseções e acessos e 

condicionar o acesso à 

ocupação lindeira, através 

de via marginal. 

Adotar o controle parcial ou 

total nas interseções e 

acessos e condicionar o 

acesso à ocupação lindeira, 

através de via marginal ou 

faixa adicional de 

desaceleração. 

Permitir o acesso direto à 

ocupação lindeira. 

Permitir o acesso direto à 

ocupação lindeira. 

Permitir o acesso direto à 

ocupação lindeira. 

CIRCULAÇÃO 

Garantir o fluxo de tráfego 

ininterrupto, sempre em 

pistas de sentido único e 

restringir o trânsito de 

veículos com tração animal 

às Vias Marginais, se 

existentes. 

Priorizar o fluxo contínuo do 

tráfego, com otimização 

operacional em pistas 

preferencialmente de 

sentido único e restringir o 

tráfego de veículos com 

tração animal às pistas 

Marginais, se existentes. 

Dar suporte ao tráfego 

misto. 

Dar suporte ao tráfego 

misto. 

Permitir apenas a 

circulação de veículos 

não motorizados e/ou 

de pedestres. 
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OPERACIONAIS DAS VIAS SEGUNDO CATEGORIAS  

CARACTERÍSTICAS UNID. 

REDE VIÁRIA ESTRUTURAL (RVE) REDE VIÁRIA COMPLEMENTAR (RVC) 

EXPRESSA ARTERIAL I ARTERIAL II 
PISTA 

MARGINAL 
COLETORA I COLETORA II LOCAL 

Velocidade diretriz (mínima) km/h 80 60 50 50 50 40 30 

Mínimo de faixas de tráfego, por sentido un 2 2 2 2 1 1 1 

Faixa externa de segurança m 0,50 0,40 0,40 0,40 - - - 

Faixa interna de segurança m 0,50 0,40 0,40 0,40 - - - 

Largura mínima do canteiro central m 16,0 (*) 16,0 (*) 1,0 - - - - 

Largura da faixa lateral de domínio m 27,0 (*) 27,0 (*) 14,0 - - - - 

Largura da faixa de rolamento m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Raio mínimo de curva m 375 250 150 120 90 70 – 

Rampa máxima % 4 (*) 6 8 8 10 12 12 

Largura mínima do passeio m 
5,00 na lateral da 

PM 
5,00 (na PM) 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 

Pontos de parada de ônibus - 
Permitido apenas na 

PM 
Permitido com 

baia 
Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

Acesso às propriedades adjacentes - Através de PM Através de PM 
Direto sob 
controle 

Direto Direto Direto Direto 

(*) Poderá ser ajustada pelo Plano Funcional da Via. 

PM – Pista Marginal 

 

Pág. 1

ABRANGÊNCIA
CARACTERÍSTICA DA 

INTERVENÇÃO
CÓDIGO INTERVENÇÃO PROPOSTA

100 Avenida do Atlântico (1)

101 Via Linha Viva

102 Av. 29 de Março (Via Vale do Jaguaribe)

103 Binário de Armação

104 Complexo Viário da Calçada

105 Ligação Av. 29 de Março / Linha Viva

106 Ligação da Linha Viva / Imbuí

107 Ligação Lapa / Barroquinha / Av. do Contorno

108 Ligação BA-526 / Lauro de Freitas

109 Ligação Vale da Muriçoca / Av. Anita Garibaldi

110 Prolongamento da Av. Afrânio Peixoto (Av. Suburbana)

111 Via Coutos

112 Contorno da Calçada

113 Via Dique de Campinas

114 Trincheira de Brotas

115 Trincheira do Candeal

116 Via Mané Dendê

117 Viário da Av. da Paz

118 Via Vale de Brotas

119 Via Vale do Paraguari

120 Ligação Av. Gal Costa x Porto Seco de Pirajá

121 Av. Dorival Caymmi (em Itapuã)

122 Av. Jorge Amado

123 Av. Professor Manoel Ribeiro

124 BA-528

125 Av. Caminho de Areia

126 Via Regional (c/ Av. 29 de Março)

127 Av. Sete Portas

128 Av. Silveira Martins

129 Av. San Martin

130 Av. Ogunjá (Trechos)

131 Av. S. Rafael

132 Av. Nova Esperança (Estr. Curralinho)

133 Av. Barros Reis

134 R. São Bartolomeu

135 R. Fernando Menezes de Góes

136 Ampliação da via de ligação BR-324 / Cajazeiras

137 Ligação Palestina / Ipitanga

138 Ligação Rua Álvaro da França Rocha / Rua Teodolina Macedo Campos

140 Ligação R. Juscelino Kubitschek / Estrada das Pedreiras

141 Ligação Valéria / Via do Bronze

142 Ligação Av. Gal Costa x E.V.A. (Brasilgás)

143 Via Lagoa da Paixão

144 Via Vale do Trobogi

145 Via Pq. dos Oitis

146 Av. da Integração (Oeste)

147 Av. da Integração (Norte)

148 Av. Ordem e Progresso

149 Ligação Linha Viva / CAB

150 Ligação Linha Viva / Av. Paralela

151 Ligação Linha Viva / Av. ACM (Detran)

152 R. do Canal

153 Trecho da Alameda Dilson Jatahy Fonseca

154 R. Manoel da Hora

155 R. Trobogy

156 R. Nelson Castro

157 Início da Av. Regional

158 Início da E.V.A.

159 Final da E.V.A.

160 Av. Pirajá

161 Estrada do Mandú

162 R. Almirante Tamandaré

163 R. Arnaldo Lopes da Silva

164 Estr. Velha de Campinas

165 Av. Ordem e Progresso (Adutora)

166 Av. Paulo VI

167 R. Dr. Augusto Lopes Pontes
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR

PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS NO SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL
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Implantação de Via Expresa

Implantação de Via Arterial

Duplicação de Via Arterial

Implantação de Via Coletora

Duplicação de Via Coletora

Pág. 2

ABRANGÊNCIA
CARACTERÍSTICA DA 

INTERVENÇÃO
CÓDIGO INTERVENÇÃO PROPOSTA

1 BR-324 x Acesso a Bom Juá

2 Avenida 29 de Março x Avenida Aliomar Baleeiro

3 Avenida 29 de Março x Via Regional

4 Avenida Adhemar de Barros x Avenida Anita Garibaldi

5 R. S. Bartolomeu x Via Manê Dendê

6 Avenida Afrânio Peixoto x Via Vale do Paraguari

7 Avenida Aliomar Baleeiro x Rua da Bolivia

8 Avenida Aliomar Baleeiro x Rua Genaro de Carvalho

9 Avenida Anita Garibaldi x Avenida Vasco da Gama x Avenida Lucaia

10 Avenida Antônio Carlos Magalhães x Avenida Juracy Magalhães Júnior

11 Avenida Antônio Carlos Magalhães x Avenida Paulo VI

12 Avenida Juracy Magalhães Júnior x Via Horto Florestal de Brotas

13 Avenida Lafayete Coutinho x Avenida da França

14 Avenida Lafayete Coutinho x Ligação Lapa / Largo da Barroquinha

15 Avenida Luis Viana x Acesso a Alphaville x Via Trobogi

16 Avenida Luis Viana x Acesso a Mussurunga

17 Avenida Luis Viana x Avenida S. Rafael x Avenida Pinto de Aguiar

18 Avenida Mário Leal Ferreira x Avenida Vale de Brotas

19 Avenida Professor Magalhães Neto x Avenida Octávio Mangabeira

20 Avenida Tancredo Neves x Avenida Professor Magalhães Neto

21 Avenida Tancredo Neves x Avenida Professor Manoel Ribeiro

22 Avenida Tancredo Neves x Viaduto LIP (Duplicação)

23 Avenida Vasco da Gama x Via Vale de Brotas

24 BA-528 x Acesso a Paripe e sua estação metropolitana

25 BA-528 x Via Vale do Paraguari

26 Complexo viário dos Fuzileiros Navais (Saída do túnel Américo Simas)

27 Av. Orlando Gomes x Av. Octávio Mangabeira

28 Rodovia BR-324 x Estrada de Campinas

29 Largo do Tanque x Av. Suburbana (Av. Afrânio Peixoto)

30 Linha Viva x Avenida Antônio Carlos Magalhães x Avenida Mário Leal Ferreira x BR-324

31 Linha Viva x Avenida Luis Eduardo Magalhães

32 Linha Viva x Avenida Edgard Santos

33 Linha Viva x Rua Luciano Santos (Acesso ao CAB)

34 Linha Viva x Avenida Gal Costa

35 Linha Viva x Acesso Trobogy (Av. Paralela)

36 Linha Viva x Avenida 29 de Março

37 Linha Viva x Acesso a Alphaville II

38 Linha Viva x Avenida Aliomar Baleeiro

39 Linha Viva x BA-526

40 Avenida Tamburugy x Avenida Luís Viana

41 Complexo viário da Rótula do Abacaxi (Complementar)

42 Rotatória de São Rafael

43 Dique do Tororó x Rotatória dos Barris

44 Jd. Alah x Otávio Mangabeira

45 R. Silveira Martins x R. Tomaz Gonzaga

46 Retorno na L.E.M / Túnel da Silveira Martins

47 Av. Manoel Ribeiro x Centro de Convenções

48 Av. Magalhães Neto x R. Arístides Fraga Lima

49 Av. Orlando Gomes x Av. da Paz

50 Av. 29 de Março x Ligação Paralela / BA 526

51 Av. 29 de Março x R. Álvaro da Franca Rocha

52 Av. 29 de Março x Acesso a Águas Claras

53 Av. Dorival Caymmi x 2 Rotatória

54 Av. Dorival Caymmi x 1 Rotatória

55 Av. Caribé x Av. da Praia

56 Av. Paralela x Estr. Muriçoca

57 Av. Trobogy x Av. da Integração

58 Av. S. Rafael x Estr. Muriçoca

59 Av. Manoel Ribeiro x R. Arnaldo Silva

60 Estr. Curralinho x R. Arnaldo Silva

61 Acesso a Valéria x BR-324

62 Rótula de Paripe x VLT (Norte)
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Pontos Críticos

(1) A via a ser implantada deverá ter seu traçado definido respeitando os limites da poligonal do Parque Ecológico do Vale Encantado adotando-se medidas mitigatórias de 

impacto ambiental e de sustentabilidade quando da sua implantação.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR

PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS NO SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL

PREFEITURA-BAIRRO Área km² * Área ha* População (Censo 2010) hab/km² hab/ha

Prefeitura-Bairro I - Centro / Brotas 18 1.783 285.295 16.001 160

Prefeitura-Bairro II - Subúrbio / Ilhas 53 5.339 279.252 5.230 52

Prefeitura-Bairro III - Cajazeiras 22 2.216 193.831 8.747 87

Prefeitura-Bairro IV - Itapuã / Ipitanga 94 9.438 339.498 3.597 36

Prefeitura-Bairro IX - Pau da Lima 20 1.991 184.963 9.292 93

Prefeitura-Bairro V - Cidade Baixa 8 838 178.818 21.340 213

Prefeitura-Bairro VI - Barra / Pituba 23 2.328 360.902 15.500 155

Prefeitura-Bairro VII - Liberdade / São Caetano 14 1.446 383.719 26.538 265

Prefeitura-Bairro VIII - Cabula / Tancredo Neves 26 2.573 371.304 14.432 144

Prefeitura-Bairro X - Valéria 25 2.533 86.213 3.404 34

TOTAL 304,85 30.484,79 2.663.795 8.738,11 87,38

QUADRO 09 - ANEXO 2 À LEI N.

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR

POPULAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL BRUTA SEGUNDO PREFEITURA BAIRRO

* Areás calculadas a partir da base cartográfica digital do Municipio de Salvador.
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Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, 
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para 
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, 
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, 
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

CEP: 40.020-000 - Tel.: 3202-6261/6262

Coordenador de TecnologiaChefe de Gabinete do Prefeito, em exercício


