
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DA __ VARA DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA.

EMENTA:  Urge  tutela  de  remoção  de

ilícito,  visando paralisar  Projeto de Lei

121/2014,  que  desafeta  e/ou  autoriza

alienação  de  62  terrenos  públicos

urbanos, totalizando área de 58 he, sem

justificativa  efetiva  e  estudos técnicos.

Subtração ilegal do patrimônio público.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, presentado

pela Promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital, infrafirmada,

com atribuições na Defesa dos Direitos Coletivos e Interesses Difusos, com

endereço no Ministério Público do Estado da Bahia, 5ª Avenida, nº 750, térreo,

sala 10, CAB, Salvador – Bahia, CEP 41745-004, no uso de suas atribuições

legais, vêm, perante Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 129, inciso

III, da Constituição Federal, 81, 82, incisos I, III, e IV, 91 e 92, da Lei 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor), e 1º, incisos I e IV, 5º, inciso V, e21 da Lei

7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), e tendo em vista o apurado nas peças dos

autos do Inquérito Civil Público nº 003.0.105374/2014, ajuizar a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE REMOÇÃO DE ILÍCITO 

com base na Lei nº 8.078/90. art. 84, CF/88 - art. 5º, XXXV e  arts. 3º e 11 da

Lei 7.347/85

contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR, pessoa jurídica de direito público interno,

com  endereço  no  Palácio  Thomé  de  Souza,  s/n,  Praça  Municipal,  Centro,
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Salvador-BA,  representada  pelo  Prefeito  Municipal,  Exmº  Sr. ANTÔNIO

CARLOS  PEIXOTO  DE  MAGALHÃES  NETO,  ou  na  pessoa  da  Exma.

Procuradora Chefe do Município, pelos motivos de fato e de direito a seguir

expostos.

1. SÍNTESE DOS FATOS:

O  Prefeito  do  Município  de  Salvador,  Antônio  Carlos  Peixoto  de

Magalhães Neto, aos 20 dias do mês de maio de 2014, encaminhou para o

Presidente da Câmara Municipal de Salvador, através da Mensagem 07/2014,

o Projeto de Lei 121/2014, que visa à desafetação de 10 bens de uso comum

do povo e de uso especial, de 38 bens de uso especial e autorização legislativa

para aliená-los, bem como a 14 bens dominiais (fl. 08-73)

Tal  fato  gerou  imensa indignação  na sociedade civil,  ameaçada  pela

retaliação do patrimônio público, pertencente à coletividade, vez que o Projeto

de Lei foi encaminhado sem nenhum estudo anexo justificando a alienação das

áreas  públicas.  O  Prefeito  Antônio  Carlos  Magalhães,  juntamente  com  o

Secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, demonstraram, através

de  declarações  feitas  junto  à  imprensa,  grande  determinação  no  tocante  à

alienação  das  áreas,  com  vistas  a  cumprir  o  Plano  Plurianual  2014-2017;

afirmando ainda que os 62 imóveis não serviam à Prefeitura. (fls. 75 e 76) 

Conforme a Ata da 30º Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da

17º Legislatura da Câmara Municipal de Salvador, realizada no dia 10 de junho

de 2014 (fl. 169), a votação do referido projeto de Lei deveria ocorrer nesta

sessão sob o  regime de urgência  urgentíssima,  não obstante,  a  Vereadora

Vânia Galvão requereu que o Projeto de Lei  nº 121/2014 fosse retirado de

pauta, em virtude do que preceitua o §4º da art.  110 do Regime Interno da

Casa Legislativa. (fl.  175), que impossibilita a votação na forma excepcional

pleiteada.

O Ministério Público, acionado pela comunidade, requereu ao Secretário

Mauro  Ricardo,  através  do  Ofício  nº  555/2014  (fl.  78),  cópia  dos  estudos
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técnicos realizados para a seleção das áreas públicas, objeto de desafetação

mediante  o  Projeto  de  Lei  nº  121/2014,  que  comprovasse  a  ausência  de

demanda de escolas nas áreas onde estão situados os lotes escolares que se

almeja  comercializar,  bem  como  os  bairros/áreas  da  cidade  em  que  há

demanda para escolas, e seus vazios urbanos a serem adquiridos, registrando

ainda que várias das áreas constantes no Projeto de Lei estão localizados em

área  de  APP  e  outras  áreas  do  Bioma  Mata  Atlântica  com  percentual  de

utilização de apenas 50% do total. 

Tais estudos não foram enviados para o Ministério Público, razão pela

qual se fez a reiteração do conteúdo supracitado no Ofício nº 709/2014 (fl. 117),

e,  mesmo  reiterado,  os  documentos  não  foram  entregues.  Tampouco  se

observou a presença dos estudos anexados ao Projeto de Lei, o que nos leva a

crer que eles simplesmente não foram realizados, tendo assim, a escolha das

áreas para a alienação,  sido realizadas de maneira extremamente arbitrária

pelo Prefeito e seu Secretário, com base no valor meramente comercial das

mesmas. Pois como alude o conteúdo da Mensagem nº 07/2014, o escopo do

Projeto de Lei é arrecadar recursos financeiros indispensáveis ao cumprimento

da programação de investimentos do Município, conforme o Plano Plurianual. 

O Ofício  GAB nº  225/2014,  onde deveriam encontrar-se  os  referidos

estudos apenas revela a opinião do Secretário  de que os não se faz mais

oportuna a manutenção dos imóveis constantes no Anexo I do Projeto de Lei

no patrimônio público municipal (fl. 119). 

DESTAQUE-SE  QUE  SÃO,  AO  TOTAL,  62  TERRENOS  PÚBLICOS

QUE O MUNICÍPIO  ALMEJA ALIENAR,  TOTALIZANDO 587  MIL  METROS

QUADRADOS!

É  oportuno  recordar  que  nos  últimos  30  anos,  de  1979  à  2012,  o

Município  desafetou  um  total  de  600  mil  metros  quadrados.  Na  proposta

guerreada, o Prefeito, através de um único projeto de lei, almeja autorização

para vender 62 terrenos públicos, 67% de uso comum do povo ou especial. O

único precedente histórico na cidade de Salvador de alienação em massa de

terrenos  ocorreu  em  1968,  através  da  Lei  de  Reforma  Urbana,  nº  Lei  nº

2181/68, quando era prefeito o Senador Antônio Carlos Magalhães. Naquela
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feita, entretanto, vendeu-se apenas bens dominiais. 

Ademais, em Audiência Pública na Ouvidoria da Câmara de Vereadores,

realizada aos 24 dias do mês de julho de 2014, constatou-se que o projeto de

Lei  121/2014 sub judice  está na Ordem do Dia,  e  na  hipótese de não ser

apreciado em dez sessões, sobrestará a pauta de votação da Câmara. Por isso

faz-se necessário célere prestação jurisdicional para determinar prestação de

fazer ao Prefeito consistente em retirar o projeto ilícito da pauta,  visto que,

conforme noticiário (fls. 351/352) falta apenas duas sessões para que o projeto

de  desafetação  passe  a  sobrestar  a  pauta  da  Câmara,  ou  seja,  impeça  a

votação de outras matérias, e o presidente da Câmara acredita que o Projeto

será votado até o fim do mês.

Outrossim,  a  SPU,  por  intermédio  do  Ofício  nº

1395/2014-GAB/SPU/BA-MP,  informou  que  após  análise  das  coordenadas

SICAR/PMS,  referenciadas  no  Datum  SAD69  e  constantes  no  Anexo  I  do

Projeto de Lei  nº  121/2014,  identificaram-se duas áreas conceituadas como

terreno de marinha e acrescido de marinha, pertencentes ao acervo imobiliário

da  União,  tendo  enviado  ofícios  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Salvador, e ao Prefeito do Município, solicitando a alteração do Projeto de Lei

(fl. 274). O projeto também gerou divergências entre o Município e o Estado,

visto que este último alega que 5 das 62 duas áreas lhe pertencem. (fl. 124). 

A ação do Município de desafetação genérica e alienação em massa de

terrenos públicos não estudados (ou mal estudados), e sem demonstração do

desfazimento do sentido público dos mesmos, afronta o ordenamento jurídico,

porquanto  o  Estado  transmuta-se  em  loteador.  Consigne-se  ainda  que  o

Município  não  precede  a  explicação  da  destinação  futura  do  bem,  ou  do

atrelamento  do  valor  arrecadado  a  um  fim  social  público  claro,  e  ainda

destinará  30%  dos  recursos,  oriundos  da  alienação  do  bem  público,  à

promoção da capitalização de empresa de capital misto.
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2. DA PROIBIÇÃO DO MUNICÍPIO-LOTEADOR

Os bens públicos podem ser de uso comum do povo, como praias,

parques  e  praças,  bem de  uso  irrestrito  e  difuso  da  coletividade,  são,  por

conseguinte, os mais caros e importantes para a coletividade. Os bens públicos

de uso especial são aqueles que possuem uma destinação pública para um fim

especifico, como museu, teatro, escola, posto médico; estando atrelados à sua

destinação específica. Desafetar estes bens, os “mais caros”, significa afirmar,

em uma linguagem poética, que não há mais sentido em guardar “afeto, amor

ou bem querer”  para com os mesmos.  Em uma linguagem técnica jurídica,

representa afirmar que os mesmos perderam seu sentido público, ou seja, que

a justificativa que os vinculava a um sentido público, desfez-se. A desafetação,

portanto tem o “condão”, o “click”, de mudar a natureza e o regime jurídico do

bem público tornando-os passíveis de negociação, como ocorre com os bens

dominiais. Portanto sujeita à permuta, doação e venda; ou mesmo à utilização

mediante outros instrumentos jurídicos, como: concessão real de uso, cessão

de uso e a concessão de uso.

Conforme leciona  José Cretella Júnior, os bens públicos, em sua

tríplice identidade, são matizados em cargas diversas de inalienabilidade: “a

principiar pelo bem de uso comum - ‘carga máxima’, passando-se pelo bem de

uso  especial  –  ‘carga média’,  terminando-se pelo  bem dominial,  dotado de

‘carga  mínima’  de  inalienabilidade,  sempre  levando  em  conta  a  afetação,

porque desafetado, o bem se desveste do mencionado atributo”1.

É justamente o que dispõe o art. 100 do Código Civil de 2002, no

sentido de que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial

só perderão a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e na forma

que a lei prescrever. É imperioso que tenham perdido seu sentido público,

repita-se.

A Lei  nº  6.766/79,  com as alterações introduzidas pela Lei  nº

9.785/99,  ao  disciplinar  a  questão  do  parcelamento  do  solo  urbano

estabelece, no inciso I do art. 4º, que as áreas destinadas à implantação

1 CRETELLA JÚNIOR, José. Bens públicos. 2.ed. São Paulo, Universitária de Direito,
1975, p. 340.
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de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres de

uso público serão proporcionais à densidade de ocupação prevista no

plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem .

Cuida-se de norma geral urbanística, com força vinculante para os Municípios. 

E, segundo a lição de Lúcia Valle Figueiredo, é “dever do Município

o respeito a essa destinação, não lhe cabendo dar as áreas que, por força da

inscrição  do  loteamento  no  Registro  de  Imóveis  passaram  a  integrar  o

patrimônio  municipal,  qualquer  outra  utilidade.  Não  se  insere,  pois,  na

competência  discricionário  da  Administração  resolver  qual  a  melhor

finalidade  a  ser  dada  a  estas  ruas,  praças,  etc.  A  destinação  já  foi

preliminarmente determinada.”2

No mesmo diapasão é o escólio de Paulo Affonso Leme Machado,

que  estabelece  que  o  ente  público  só  poderia  se  conduzir  com

discricionariedade nas  áreas do loteamento que  desapropriasse  e  não

nas áreas reservadas legalmente: “do contrário, estaria o Município se

transformando em Município-loteador através de verdadeiro confisco de

áreas, pois receberia as áreas para uma finalidade e, depois, a seu talante, as

destinaria para outros fins.”3. No caso sub judice, a maioria das áreas que se

almeja  desafetação  para  serem  colocadas  à  venda,  são  resultantes  de

concurso voluntário e doação compulsória quando do parcelamento do solo, e,

portanto, são geridas pela Lei Federal 6766/79. Que não pode ser derrogada

por Lei Municipal

Importante  ressaltar  que  a  preocupação  do  legislador  não  foi

proporcionar acréscimo patrimonial ao Município. A lei tem o claro propósito de

evitar  o  crescimento  desordenado  da  cidade,  aumentando  sobremaneira  a

densidade  de  determinadas  áreas  do  Município  sem  nenhum  controle  ou

regulação  por  parte  do  Poder  Público.  Ademais,  a  reserva  da  "área

institucional" não se refere, somente, ao atendimento de uma demanda atual,

2 FIGUEIREDO, Lúcia Valle.  Disciplina Urbanística da Propriedade.  Editora Revista
dos Tribunais, 1980, p.41.

3 MACHADO, Paulo Affonso Leme.  Direito Ambiental Brasileiro. Editora Revista dos
Tribunais, 1989, p. 244.
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pois  também assegura  a  reserva  fundiária  para  a  consecução  de  políticas

públicas  e  sociais  pró-futuro.  Nem  é  por  outra  razão  que,  nos  dizeres  de

Marçal Justen Filho:

“A  desafetação  dos  bens  de  uso  comum  e  de  uso
especial depende de lei, mais isso não significa que a lei
possa produzir a desafetação dos bens intrinsecamente
públicos”4

Não  é  diferente  a  orientação  jurisprudencial,  consignada  em

diversos Acórdãos.  Já em 1961 o  Conselho Superior  de Magistratura do

Tribunal de Justiça de São Paulo firmou a seguinte tese (RT 318/285):

"Aprovada  a  planta  do  loteamento,  e  inscrito  este,
tornam-se  inalienáveis  por  qualquer  título  as  vias  de
comunicação,  praças  e  espaços  livres.  Não  pode,
portanto,  a  Municipalidade  transformar  uma  praça,
destinada ao uso comum do povo, em propriedade sua
para doá-la a uma entidade particular".

O citado Prof. José Afonso da Silva comenta o referido acórdão: 

"A  forma,  como  a  situação  se  apresentara,  realmente
tornava ilegítima a conduta da Municipalidade, pois, mal o
loteamento fora inscrito, já pretendeu transformar a área em
bem patrimonial para, em seguida, doá-la a uma entidade
desportiva  particular.  Parece  que,  no  caso,  muito
sinteticamente apresentado no acórdão, ocorrera verdadeiro
desvio de finalidade, além da falta de motivo de interesse
público que justificasse a medida, e não está indicado se a
medida fora feita por prescrição de lei"5

Outrossim, pela razoabilidade e fundamentação que a respalda, o

Poder Judiciário  pátrio  tem acatado essa interpretação, como demonstram

seguidos julgados dos diversos Estados da Federação: 

DUPLO  GRAU  DE  JURISDICAO  E  APELACAO  CIVEL.
ACAO  POPULAR.  AFRONTA  A  LEI  FEDERAL.
HIERARQUIA  DAS  LEIS.  LEI  MUNICIPAL  ILEGAL.

4 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 925.

5 DA SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, p. 184.
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LOTEAMENTO.  DESAFETACAO.  PERMUTA.  VEDACAO
AO MUNICIPIO. 1 - REGENDO A HIERARQUIA DAS LEIS,
HA A IMPOSICAO DE QUE AS LEIS MUNICIPAIS DEVEM
SE  ADEQUAR  AS  LEIS  ESTADUAIS  E  FEDERAIS.
HAVENDO  CONFRONTO  ENTRE  ELAS,  PREVALECE  A
LEGISLACAO  QUE  SE  ENCONTRAR  EM  NIVEL  MAIS
ELEVADO  NA  PIRAMIDE  HIERARQUICA.  2  -  APOS  A
APROVAÇÃO  DO  LOTEAMENTO  E  CONSEQUENTE
PASSAGEM  DE  DETERMINADAS  ÁREAS  PARA  O
PODER  PÚBLICO  MUNICIPAL,  É  VEDADA  A
MODIFICAÇÃO  DA  DESTINAÇÃO  CONFERIDA  A  TAIS
ÁREAS, DADA A REDAÇÃO INEQUÍVOCA DO INCISO I,
DO ARTIGO QUARTO DO ARTIGO 22 E DO ARTIGO 28
DA LEI  N.  6766/79. 3  -  A LEI  N.  6766/79  AO  FIXAR  A
RESERVA  DE  AREAS  INSTITUCIONAIS  NOS
LOTEAMENTOS  URBANOS,  OBJETOU  VEDAR
UTILIZACAO  DIVERSA  DESSAS  ÁREAS,
COLOCANDO-AS  SOB  A TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL,  PRESERVANDO  ASSIM  O  INTERESSE
COLETIVO  E  SUA  DESTINAÇÃO  PRÓPRIA  E  A  LEI
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  N.  111/05,  LC  N.  111/05
DESAFETOU  BEM  DE USO  COMUM  DO  POVO
CONSISTENTE NAS AREAS VERDES DESTINANDO-AS
A  LOTEAMENTO,  PADECE  DE  ILEGALIDADE  POR
DESCONFORMIDADE  COM  A  LEI  FEDERAL
MENCIONADA. O MUNICIPIO TEM O PODER DEVER DE
REGULARIZAR  LOTEAMENTO  URBANO.  4  –  É
INADMISSÍVEL  A  DESAFETAÇÃO  E  PERMUTA  DOS
BENS  PASSADOS  AO  DOMÍNIO  DO  MUNICIPIO,  EM
DECORRÊNCIA DAS REGRAS CONSTANTES DA LEI N.
6766/79; A FINALIDADE DO LEGISLADOR AO PASSAR
TAIS  ÁREAS  PARA  O  DOMÍNIO  PÚBLICO  FOI,
EXATAMENTE, A DE COIBIR O USO DESSES ESPACOS
PARA OUTROS FINS QUE NÃO AQUELES PREVISTOS
NO  PROJETO  ORIGINAL.  REMESSA  CONHECIDA  E
IMPROVIDA.  PRIMEIRA  APELACAO  CONHECIDA  E
PARCIALMENTE  PROVIDA.  SEGUNDA  APELACAO
PREJUDICADA  (TJGO.  1ª  CÂMARA  CÍVEL.  RELATOR:
DES.  VITOR  BARBOZA  LENZA.  FONTE:  DJ  93  DE
21/05/2008). 

Ação popular - Bem público - Desafetação - Praça pública -
Não podendo o bem público destinado à praça pública
ter sua destinação desvirtuada por acarretar verdadeira
desafetação e lesão ao meio ambiente ao suprimir área
verde  e  urbanística,  a  ação  era  de  ser  julgada
procedente.  Recursos  providos  (TJSP.  Recurso  n°
399.097.5/6-00,  Relator  Desembargador  Lineu  Peinado,
julgado em 13 de agosto de 2009). 
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REEXAME  NECESSÁRIO.  Lei  Municipal  que  desafetou
parte  de  praça,  fins  de  doá-la  à  Escola  de  Samba.
Manifesta ilegalidade da referida lei. Reconhecimento da
nulidade da doação, assim como da impossibilidade da
edificação, via ação civil pública (TJRS. 1ª. Câmara Cível.
Reexame  Necessário  nº  597.166.016,  Relator
Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, julgado
em 28.10.1998).

No  mesmo  diapasão,  inolvidável  citar  o  Egrégio  Tribunal  de

Justiça do Estado do  Paraná,  que firmou símile  entendimento no bojo da

Apelação Cível n. 983837-1, originária da Comarca de Londrina:

Inclusive,  referida legislação federal com redação dada
pela  Lei  nº  9.785,  de  29.01.1999,  DOU  de  01.02.1999,
estabeleceu  área  “non  edificandi”  obrigatória,  sendo
que tal espaço é cedido obrigatoriamente ao Município,
tornando-se  bem  público.  Denota-se,  portanto,  que  a
legislação  quis  proteger,  portanto,  os  bens  de  uso
comum do povo, nos quais se incluem as praças e áreas
verdes  preservadas  nos  loteamentos  urbanos.  Além
disso,  devesse  levar  em  conta  que,  os  planos  de
urbanização  e  os  planos  habitacionais  devem  ater-se  às
diretrizes  das  normas  de  direito  federal,  estadual  e
municipal,  sendo  as  vedações  impostas  nestes  aos
particulares também sejam adotadas aos entes públicos, a
fim de que não haja violação ao disposto  no art.  225 da
Constituição Federal, que impõe expressamente o dever de
preservação do ambiente não apenas pelos cidadãos, mas
também  pelo  Poder  Público.  (...)  Entender  de  maneira
diversa estaria a conceber ao município a possibilidade
de ter afetadas áreas e após alguns anos, o mesmo dar
destinação diversa que foi dada quando de referido ato,
configurando,  assim,  verdadeiro  confisco  de  áreas
(TJPR.  Apelação  Cível  nº  983837-1,  da  Comarca  de
Londrina, 2ª. Vara Cível. Relator: Des. Luiz Mateus de Lima.
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2012). 

E, ao fim, remeta-se novamente à clara síntese da Corte Superior:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  PRAÇAS,  JARDINS  E  PARQUES  PÚBLICOS.
DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL. ART. 2º, INCISOS I E
IV, DA LEI 10.257/01 (ESTATUTO DA CIDADE). DOAÇÃO
DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL DE USO COMUM À UNIÃO
PARA  CONSTRUÇÃO  DA  AGÊNCIA  DO  INSS.
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DESAFETAÇÃO. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 150/STJ. EXEGESE DE NORMAS LOCAIS (LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS). 
1.  O Ministério  Público  do Estado do Rio  Grande do Sul
ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Esteio, em
vista da desafetação de área de uso comum do povo (praça)
para  a  categoria  de  bem  dominical,  nos  termos  da  Lei
municipal  4.222/2006.  Esta  alteração  de  status  jurídico
viabilizou  a  doação  do  imóvel  ao  Instituto  Nacional  do
Seguro  Social  –  INSS,  com o propósito  de  instalação de
nova agência do órgão federal na cidade. 
2.  Praças,  jardins,  parques  e  bulevares  públicos
urbanos  constituem  uma  das  mais  expressivas
manifestações  do  processo  civilizatório,  porquanto
encarnam  o  ideal  de  qualidade  de  vida  da  cidade,
realidade  físico-cultural  refinada  no  decorrer  de  longo
processo histórico em que a urbe se viu transformada, de
amontoado  caótico  de  pessoas  e  construções  toscas
adensadas, em ambiente de convivência que se pretende
banhado pelo saudável, belo e aprazível. 
3. Tais espaços públicos são, modernamente, objeto de
disciplina pelo planejamento urbano, nos termos do art.
2º,  IV,  da  Lei  10.257/01  (Estatuto  da  Cidade),  e
concorrem,  entre  seus  vários  benefícios
supraindividuais  e  intangíveis,  para  dissolver  ou
amenizar diferenças que separam os seres humanos, na
esteira da generosa acessibilidade que lhes é própria.
Por  isso  mesmo,  fortalecem  o  sentimento  de
comunidade,  mitigam o egoísmo e o  exclusivismo do
domínio  privado  e  viabilizam  nobres  aspirações
democráticas,  de  paridade  e  igualdade,  já  que  neles
convivem  os  multifacetários  matizes  da  população:
abertos a todos e compartilhados por todos, mesmo os
“indesejáveis”,  sem  discriminação  de  classe,  raça,
gênero, credo ou moda.
4.  Em vez de resíduo,  mancha ou zona morta  – bolsões
vazios e inúteis, verdadeiras pedras no caminho da plena e
absoluta explorabilidade imobiliária, a estorvarem aquilo que
seria  o  destino  inevitável  do  adensamento  –,  os  espaços
públicos urbanos cumprem,  muito  ao contrário,  relevantes
funções de caráter  social  (recreação cultural  e  esportiva),
político  (palco  de  manifestações  e  protestos  populares),
estético  (embelezamento  da paisagem artificial  e  natural),
sanitário  (ilhas de tranquilidade,  de simples  contemplação
ou  de  escape  da  algazarra  de  multidões  de  gente  e
veículos) e ecológico (refúgio para a biodiversidade local).
Daí  o  dever  não  discricionário  do  administrador  de
instituí-los  e  conservá-los  adequadamente,  como
elementos  indispensáveis  ao  direito  à  cidade
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sustentável,  que  envolve,  simultaneamente,  os
interesses das gerações presentes e futuras, consoante
o art.  2º,  I,  da  Lei  10.257/01 (Estatuto  da Cidade).  (...)
Quando realizada sem critérios objetivos e tecnicamente
sólidos,  mal  dotada  na  consideração  de  possíveis
alternativas,  ou à  míngua de  respeito  pelos  valores  e
funções  nele  condensados,  a  desafetação  de  bem
público  transforma-se  em  vandalismo  estatal,  mais
repreensível  que  a  profanação  privada,  pois  a
dominialidade  pública  encontra,  ou  deveria  encontrar,
no  Estado,  o  seu  primeiro,  maior  e  mais  combativo
protetor (STJ.  Relator:  Ministro  Herman  Benjamin.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.135.807 –RS. Julgamento:  15
de abril de 2010).

Vislumbra-se  nos  autos  que  o  Poder  Público  Municipal  pretende

“justificar” a referida desafetação com o argumento de que não se faz mais

oportuna a manutenção dos imóveis constantes no anexo I do Projeto de Lei no

patrimônio público municipal;  que “em linhas gerais,  são imóveis inservíveis

para a Prefeitura” (fl. 119 dos autos).

3.  DA  SUBTRAÇÃO  ILEGAL  DO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO  –

AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS

As áreas, objeto desta lide, são originalmente bens de uso comum

do  povo,  afetados  como  áreas  que  tem  sua  utilização  reconhecida  à

coletividade, sem discriminação de seus usuários ou ordem especial para sua

fruição. Tais bens são inalienáveis e não estão disponíveis para autorização,

permissão ou concessão de uso. Para tanto, seria necessária sua desafetação

através de lei, conforme autoriza o artigo 100 do Código Civil, interpretado pela

respeitável doutrina de Gustavo Tepedino:

“Quanto aos bens públicos de uso comum do povo e de
uso especial, a alienação dependerá de prévia alteração
de sua natureza jurídica, segundo lei específica. Só ao
perderem  tais  qualificações  é  que  escapam  à
inalienabilidade  dos  bens  públicos,  pois,  se  penhorados,
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passariam do patrimônio do devedor ao do credor, por meio
de execução judicial (Sílvio Venosa, Direito Civil, p. 330). [...]
Os bens suscetíveis de valoração patrimonial podem perder
a  inalienabilidade,  que  lhes  é  peculiar,  pelo  instituto  da
desafetação. (...) A desafetação é a mudança da destinação
do bem, visando incluir  bem de uso comum do povo,  ou
bens de uso especial, na categoria de bens dominicais, para
possibilitar a alienação, nos termos das regras de Direito
Administrativo.”6.

Não  há  empecilhos,  portanto,  a  que  um  bem  de  uso  comum,

passível  de  valoração  econômica,  seja  desafetado  mediante  lei  específica.

Ocorre que há determinados bens que são intrinsecamente públicos, vez que a

própria  lei  assim  determina,  não  podendo,  portanto,  terem  sua  destinação

alterada.

Possui aplicação in casu a Lei  Federal 6.766/79 que impede a

alteração ou modificação de área transferida ao domínio público em virtude de

loteamento. De fato, assim determina o artigo 22 do referido diploma:

"Art. 22º. Desde a data de registro do loteamento, passam a
integrar  o  domínio  do  Município  as  vias  e  praças,  os
espaços  livres  e  as  áreas  destinadas  a  edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do
projeto e do memorial descritivo”

Da mesma forma, rege o artigo 17 da Lei 6.766/79:

“Art.  17.  Os espaços  livres  de  uso  comum,  as  vias  e
praças,  as  áreas  destinadas  a  edifícios  públicos  e
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e
do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação
alterada  pelo  loteador,  desde  a  aprovação  do
loteamento,  salvo as hipóteses de caducidade da licença
ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas
as exigências do art. 23 desta Lei.”

6 TEPEDINO, Gustavo, Heloisa Helena Barboza, Maria Celina Bodin de Moraes in
Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007. p. 104.
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Da análise do citado artigo 17, criou-se um vácuo legislativo, vez que

o Legislador silenciou acerca do grau de discricionariedade do Município para

descaracterizar  as  frações  de  solo  que  aufere  a  partir  dos  parcelamentos

regularmente aprovados. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  contudo,  manifestou-se,

preenchendo o vácuo legislativo com exercício de hermenêutica sistemática: 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO
URBANO.  DESAFETAÇÃO  DOS  ESPAÇOS  PÚBLICOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 17 A LEI N. 7.347/85.
INEXISTÊNCIA.  ART.  1º  DA  LEI  N.  7.347/85.  MATÉRIA
PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
(...) 
Insurge-se  o  recorrente  contra  a  interpretação  que
considerou tal dispositivo [art. 17 da Lei 6.766/79] aplicável
também ao Município. Não resta dúvida de que a norma se
dirige prioritariamente ao incorporador. A questão de fundo
está, no entanto, em saber-se se a finalidade da estatuição
legal não revela alguns princípios que devem ser aplicados
à  Administração.  Para  tanto,  creio  que  o  problema  se
desdobra em duas questões: qual o espírito da norma em
apreço,  e  a  questão  da  autonomia  da  Administração
municipal para alterar a destinação do bem público, depois
que fica incorporado a patrimônio do Município. 
O art. 17 não pode ser compreendido isoladamente. Ao
contrário, impõe-se uma interpretação sistemática com
os arts. 4º, 22, 28 do mesmo diploma. 
(...) 
Essa estatuição [art. 22 da Lei 6.766/79] pretendeu, sem
dúvida,  vedar  o  poder  de  disponibilidade  do
incorporador  sobre  essas  áreas.  Coloca-as,  portanto,
sobre a tutela da Administração municipal  de forma a
garantir que não terão destinação diversa. Este parece
ser  o  espírito  da  lei. De  outra  forma,  estaria  a  norma
legalizando uma desapropriação indireta ou, pior, permitindo
o confisco por parte do poder público. Por outro lado, visa,
também, a aumentar o patrimônio comunitário, pois esta é a
utilidade e função social dos bens públicos de uso comum
do povo, a de servirem os interesses da comunidade. 
Essa tese é reforçada por análise teleológica do art. 17 com
o art. 4º do mesmo diploma legal. 
(...) 
Esse  dispositivo  destaca  os  pressupostos  mínimos  do
loteamento  relativamente  às  áreas  de  uso  comum,  cuja
fiscalização  depende  da  municipalidade.  Exige,  portanto,
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que o loteador destaque áreas mínimas, tendo em vista a
comodidade  da  população  a  saúde  e  a  segurança  da
comunidade. Portanto, embora a norma se dirija ao loteador,
parece-me, mais uma vez, que a idéia que lhe é subjacente
é a de proteger o interesse dos administrados, outorgando
ao poder público essa tutela. 
(...) 
Como salientei,  o objetivo da norma jurídica é vedar ao
incorporador  a  alteração  das  áreas  destinadas  à
comunidade.  Portanto,  não  faz  sentido,  exceto,  em
casos  especialíssimos,  possibilitar  à  Administração  a
fazê-lo. No caso concreto, as áreas foram postas sob a
tutela da administração municipal, não com o propósito
de  confisco,  mas  como  forma  de  salvaguardar  o
interesse  dos  administrados,  em  face  de  possíveis
interesses especulativos dos incorporadores. Ademais, a
importância do patrimônio público deve ser aferida em razão
da importância da sua destinação. Assim,  os bens de uso
comum  do  povo  possuem  função  ut  universi.
Constituem  um  patrimônio  social  comunitário,  um
acervo colocado à disposição de todos. Nesse sentido,
a desafetação desse patrimônio prejudicaria toda uma
comunidade de pessoas, indeterminadas e indefinidas,
diminuindo a qualidade de vida do grupo. (STJ. Recurso
Especial  n.  28.058-SP. Segunda  Turma.  Relator  Ministro
Adhemar Maciel. Julgamento: 13 de outubro de 1998).

Segundo o conteúdo da Mensagem 07/2014, não haveria o interesse

de manter tais bens juntos ao patrimônio público, tendo sido  inventariados

para que das suas alienações possam resultar os recursos financeiros

para o cumprimento do Plano Plurianual 2014 – 2017. Conforme o art. 1º do

Projeto  de  Lei  121/2014,  ficam  considerados  desafetados  os  imóveis

relacionados em anexo (63 terrenos, totalizando em mais de 50 hectares de

áreas públicas de uso comum do povo e  de  uso especial),  bem como

autorizado ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal da

Fazenda,  a  promover  a  sua  alienação,  inclusive  destiná-los  para  a

integralização  do  capital  da  Companhia  de  Desenvolvimento  e

Mobilização de Ativos de Salvador – CDEMS  ou utilizar o produto de sua

alienação  para  esta  finalidade.  Trata-se  de  uma  sociedade  de  economia

mista  criada no bojo  da Lei  nº  8421/2013,  a  qual  alterou,  acrescentou e

revogou dispositivos da Lei 7.186/2006, o Código Tributário e de Rendas do

Município de Salvador.
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A criação da CDEMS, citado em apenas 6 (seis) artigos de uma

lei que trata de demasiados assuntos, flexibiliza a disposição do art. 37, XIX,

da CF/88, a qual expressamente determina que a autorização de criação de

sociedade de economia mista somente poderá ser  autorizada se houver  lei

específica  nesse  sentido;  flagrando-se,  destarte,  vício  de

inconstitucionalidade. 

Ainda  na  Mensagem  07/2014,  o  Prefeito  afirma  que  a  medida

proposta decorre de  estudos realizados no âmbito da SEFAZ,  e que tais

estudos  encontrar-se-iam  justificados  no  Ofício  GAB  SEFAZ  nº  225/2014,

supostamente anexado à mensagem, para o conhecimento da casa legislativa.

Não obstante tenha declarado a existência desses estudos, não constatou-se

a  anexação  do  referido  ofício,  tampouco  documento  pertinente  ou

avaliação dos imóveis listados no Projeto de Lei.

Mas  a Lei  Orgânica do Municipal,  em seu art.  10,  quando faz

referencia aos bens que compõem o patrimônio público da cidade, determina

que a alienação de bens municipais deve estar subordinada à existência

de interesse público devidamente justificado e será sempre precedida de

avaliação.

Vossa  Excelência,  o  Município  não  apresentou  estudos

suficientes  que  justificassem  a  subtração  de  quase  600.000  metros

quadrados  do  patrimônio  público.  Ademais,  diante  de  tal  ausência  de

estudo,  como  o  Poder  Legislativo,  cidadãos  e  demais  órgãos  de  controle

poderão avaliar, objetivamente, se os bens são desinteressantes ao Município?

Ademais,  segundo  o  art.  12  da  Lei  Orgânica  do  Município  de

Salvador os bens do Município somente poderão ser doados a entidades

de  direito  público,  a  instituições  de  assistência  social  e  sociedades

cooperativas  de  interesse  social,  ainda  assim  mediante  autorização

legislativa e estabelecimento de cláusula de reversão, para os casos de desvio

de finalidade ou de não realização, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados a

partir da efetivação da doação, das obras necessárias ao cumprimento de sua

finalidade.  Muito  embora  o  mencionado  artigo  refira-se  à  doação,  é

imprescindível  a  realização de uma  hermenêutica fundada em elementos
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teleológicos, ou seja, qual foi o objetivo do Poder legiferante ao elaborar este

dispositivo  legal?  Naturalmente,  a  resposta  se  encontra  numa  abordagem

heurística  (Rechtsfindung),  em  que  o  exercício  do  jurista  se  estende  à

descoberta duma solução fundamentada nos motivos finalísticos da lei.

Tomando  por  premissa  menor,  ou  prótase,  o  fato  supracitado:

intenção  da  Prefeitura  em doar  os  frutos  da  alienação  de  terrenos  de  uso

comum do povo à Companhia de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos de

Salvador  -  CDEMS.  Associando  ao  juízo  hipotético,  premissa  maior  ou

apódose: os bens do Município somente poderão ser doados a entidades de

direito público, a instituições de assistência social e sociedades cooperativas

de  interesse  social,  ainda  assim  mediante  autorização  legislativa  e

estabelecimento  de  cláusula  de  reversão,  para  os  casos  de  desvio  de

finalidade ou de não realização, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados a

partir da efetivação da doação, das obras necessárias ao cumprimento de sua

finalidade.  Pergunta-se: hic et nunc, qual a finalidade deste dispositivo legal?

Destarte, a CDEMS poderá usufruir desta doação, mesmo sendo uma entidade

de direito privado não cooperativa e sem finalidade de assistência social? 

Sem  dúvida  o  tipo  legal  supracitado  reflete  a  preocupação  do

legislador  em proteger  os  bens  do  povo  diante  dos  abusos  historicamente

cometidos  pelo  Poder  Público.  E  a  resposta  para  a  segunda  pergunta

encontra-se  num  silogismo  muito  simples:  observando  os  ensinamentos

básicos da lógica jurídica percebe-se facilmente que se a premissa menor se

encaixa perfeitamente na premissa maior, pois o dispositivo jurídico proíbe a

doação de bens do município a entidades que não sejam de direito público. Ou

seja, por uma simplória subsunção conclui-se que o texto do Projeto de Lei é

ilegal.

Posto que esses argumentos já seriam suficientes para impedir  a

execução  de  tal  lei,  é  imperioso  enxergar  o  direito  de  maneira  panóptica

(princípio  da unidade da ordem jurídica).  Justamente por  isso,  o diálogo se

estende ao  art.  44  da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  pois  este  veda a

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o

financiamento  de  despesas  correntes.  Vossa  Excelência,  no  texto  da
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Mensagem  07/2014  é  explícito  a  intenção  de  utilizar  os  recursos  que

seriam obtidos da alienação das 62 áreas de uso comum do povo para o

cumprimento das despesas previstas pela programação de investimentos

do Município, fruto do Plano Plurianual 2014 – 2017, instituído pela Lei nº

8.535/2013.  Mais  uma  vez  é  gritante  a  incompatibilidade  da  proposta  do

Senhor Prefeito com o ordenamento jurídico brasileiro.

Não bastasse o que já fora exposto, a mácula aprofunda-se ainda

mais quando se analisa a  Lei Federal nº 6.766/79 (norma geral obrigatória

para  os  municípios,  lei  de  parcelamento  de  solo  urbano).  A  proposta  da

Prefeitura viola o seu art. 4º. Este determina que, em todo parcelamento para

fins  urbanísticos,  deverão  ser  reservadas  áreas  destinadas  a  sistemas  de

circulação,  implantação  de  equipamento  urbano  e  comunitário,  bem  como

espaços livres de uso público, proporcionais à densidade de ocupação prevista

para a zona em que se situem.

Faz-se então novo questionamento: como pode o Prefeito sugerir a

alienação  de  bens  que  quando  do  seu  loteamento  foram  destinados  a

determinados fins? Adiante  será exposto uma análise minuciosa das áreas,

informando o uso a que foram destinados conforme as necessidades de cada

região. Mas cabe de antemão alertar a Vossa Excelência a previsão de áreas

em sua maioria para saúde, educação, proteção ambiental e lazer. Novamente

pergunta-se: como pode o Prefeito sugerir a alienação de áreas vinculadas à

construção  ou  existências  de  posto  de  saúdes,  escolas,  parques,  praças,

espaços  livres  urbanos,  implantação  de  vegetação,  áreas  verdes  etc.,

sustentando ainda que seriam inservíveis para a cidade conforme estudo que

nem sequer fora, de fato, anexado ao projeto de lei?

4. ANÁLISE DAS ÁREAS 

Abaixo  segue  transcrito  estudos  das  áreas  constantes  do  Anexo  do

Projeto de Lei nº 121/2014, realizados pela equipe técnica: Andressa Passos,

Coordenadora Técnica do CIGEO, Geógrafa, especialista em Geotecnologias,
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Mat.  353.020;  Eron  Bispo  de  Souza,  Urbanista  CREA-BA 86443,  Relator

Técnico do GERMEN-Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental;  Gabriel

Galvão Brasileiro,  Urbanista CREA-BA 83501, Relator Técnico indicado pelo

GERMEN-Grupo  de  Defesa  e  Promoção  Socioambiental;  Sanane  Santos

Sampaio,  Arquiteta  e  Urbanista,  mestre em Arquitetura e Urbanismo,  CAU:

A90156-3; em atendimento à solicitação da Promotoria de Justiça de Habitação

e Urbanismo do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE/BA).

4.1. ANÁLISE GERAL

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Lei nº 7.400/2008,
trata da desafetação nos arts. 82 e 225, abaixo transcritos:

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  condições  que
justificaram esse enquadramento.
“§ 1º A desafetação a que se refere este artigo deverá
ser precedida de estudos específicos realizados pelo
órgão  de  habitação  do  Município  e  de  consulta  à
população  moradora  da  ZEIS,  mediante  audiência
pública.
§ 2º No ato de desafetação, a área será enquadrada em
outra  categoria  do  zoneamento,  de  acordo  com  suas
características; [...].
Art.  225.  As  Áreas  de  Proteção  de  Recursos  Naturais,
APRN,  e  Áreas  de  Proteção  Cultural  e  Paisagística,
APCP, serão regulamentadas por lei específica baseada
nesta Lei, da qual deverá constar: [...]; 
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.

Deste  modo,  o  PDDU  estabelece  que  a  desafetação  de  áreas
inseridas  em  ZEIS  deve  ser  precedida  de  estudos  específicos  e  de
consulta à população, e que as  APRN e APCP, não são susceptíveis de
desafetação das categorias respectivas, o que significa que, uma área que
seja APRN não pode deixar de ser APRN, assim como, uma área que seja
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APCP não pode deixar de ser APCP.

Dentre  os  62  imóveis,  5  estão  inseridos  em  Zonas  Especiais  de
Interesse Social (ZEIS):

• ID 007: ZEIS-97 – São Francisco;
• ID 095: ZEIS-47 – Beiru/Tancredo Neves;
• ID 097.6: ZEIS-66 – Ilha Amarela;
• ID 102: ZEIS-10 – Alto da Alegria, a partir da Ladeira Pinto Machado em

Direção ao Lucaia;
• ID 110.7: ZEIS-114 – Conjunto de edificações nas Ruas São Francisco,

3 de Maio, 28 de Setembro, 7 de Novembro, Saldanha da Gama e Gue-
des de Brito.

E  5 imóveis  estão inseridos em Áreas de Proteção de Recursos
Naturais (APRN):

• ID 030.1: APRN-8 – Jaguaribe;
• ID 030.2: APRN-8 – Jaguaribe;
• ID 097.7: APRN-9 – Bacias do Cobre e Paraguari;
• ID 111.2: APRN-8 – Jaguaribe;
• ID 111.2.1: APRN-8 – Jaguaribe.

As Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN), segundo o Art.
228, da Lei nº 7.400/2008, apresenta diretrizes especificas para cada APRN,
conforme segue abaixo:

[...] 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  devido  pelo  órgão  ambiental
competente,  em  observância  à  legislação  ambiental  e,
especialmente  o  estabelecido  na  Lei  Federal  nº
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  Área  de
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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  com  usos  de  lazer  de  contato  com  a
natureza,  turismo  ecológico,  atividades  culturais  e
manifestações  religiosas,  especialmente  na  área
correspondente ao Parque de São Bartolomeu, e  como
centro de referência para a educação ambiental;

Dentre  os  62  imóveis,  8  imóveis  estão  inseridos  em  Áreas  de
Proteção Cultural e Paisagística (APCP) e Área de Borda Marítima (ABM):

• ID 006: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória);

• ID 51.3: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória);

• ID 093: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória);

• ID 098: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória)

• ID 099: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória);

• ID 103: APCP-1 Centro Histórico de Salvador /Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 3 (São Joaquim até a rampa
do antigo Mercado Modelo);

• ID 106: APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Marítima-
Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta
da Vitória);

• ID 110.7:  APCP-1 Centro Histórico de Salvador / Área de Borda Maríti-
ma- Borda da Baía de Todos os Santos - Trecho 3 (São Joaquim até a
rampa do antigo Mercado Modelo).
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As Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP), segundo o Art.
231, da Lei nº 7.400/2008, possui as seguintes diretrizes gerais:

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; 
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;

A  Área  de  Borda  Marítima  (ABM),  segundo  o  Art.  236,  da  Lei  nº
7.400/2008, dispõe diretrizes especificas para cada trecho da Borda da Baía de
Todos os Santos, conforme transcrição abaixo:

[...] § 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
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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; 
II - valorização da área do Porto e requalificação da Feira
de São Joaquim, permitindo a visualização e ampliando o
acesso para o mar; 
III - 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 veículos. 
§  4°  São  diretrizes  específicas  para  o  Trecho  4  –
Conceição até a Encosta da Vitória:
I  -  valorização do trecho Conceição /  Gamboa /  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; 
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 - controle do uso e ocupação da encosta e promoção
de acessos públicos às praias. 

Dentre  os  62  imóveis,  15  imóveis  estão  inseridos  em  Áreas
Arborizadas-AA: integralmente (I); em parte (P):

• ID 003: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 004: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 011: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 030.3: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 033: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 034: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 035: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 082: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 092: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 108: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 097.5: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 097.1: Áreas Arborizadas-AA (I);
• ID 097.2: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 097.3: Áreas Arborizadas-AA (P);
• ID 097.8: Áreas Arborizadas-AA (I).

•

As Áreas Arborizadas (AA) possuem as seguintes diretrizes, segundo o
Art. 247 e Art. XXX, da Lei nº 7.400/2008, abaixo transcritos:
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Art.  247.  Classificam-se  como  Áreas  Arborizadas,  AA,
aquelas representadas no Mapa 07 do Anexo 3 desta Lei,
tendo como diretrizes: 
I  -  restrição  à  ocupação  de  encostas  com  declividade
superior  a  30%  (trinta  por  cento),  e  manutenção,
recuperação  ou  plantio  de  vegetação  adequada  à  sua
estabilização; 
II  -  recuperação  e  enriquecimento  da  vegetação,
utilizando-se,  preferencialmente,  espécies  nativas,
privilegiando as espécies arbóreas; 
III - atendimento dos seguintes critérios para implantação
de empreendimentos: 
a) manutenção de percentual mínimo de 50% (cinqüenta
por cento) de área permeável contínua; 
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 centímetros;
IV  -  quando  se  tratar  de  área  pública,  elaboração  de
projeto  urbanístico,  privilegiando  a  conservação  e
valorização  dos  atributos  naturais,  estruturando-a  como
espaço de lazer e recreação, com a máxima preservação
possível  da  cobertura  vegetal  e  da  permeabilidade  do
solo; 
V - adoção de medidas para reurbanização ou relocação
dos assentamentos nas áreas ocupadas precariamente.

Dentre os 62 imóveis,  1 imóvel está inserido em Espaços Abertos
Urbanizados (EAU):

• ID 109: Espaço Aberto Urbanizado-1, Parque Dique do Tororó.

Os  Espaços  Abertos  Urbanizados  (EAU) possuem  as  seguintes
diretrizes, segundo o Art. 245, da Lei nº 7.400/2008: 

Art.  245.  São  diretrizes  para  os  Espaços  Abertos
Urbanizados, EAU: 
I  -  manutenção  e  requalificação  dos  espaços  abertos
existentes,  com  tratamento  urbanístico  adequado,
disponibilizando-os para o lazer da comunidade; 
II - identificação de novos espaços para a implantação de
equipamentos de recreação, com prioridade para as áreas
ocupadas por população de baixa renda, considerando a
distribuição  populacional  dos  diversos  subespaços  da
cidade; 
III - elaboração de projetos urbanísticos, de conservação
e  valorização  dos  atributos  naturais  e  construídos,
estruturando os espaços para o lazer e a recreação das
comunidades circunvizinhas.
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Dessa análise geral depreende-se que os supostos estudos anexados

ao projeto pela Prefeitura e Sefaz são insuficientes, pois sequer contemplaram

a questão do zoneamento, corroborando, destarte, o entendimento de que o

Município pretende desafetar áreas ao seu talante, configurando-se enquanto

Município-loteador; situação que macula o ordenamento jurídico.

4.2. ANÁLISE ESPECÍFICA

 Na análise específica, caracterizaram-se algumas áreas das sessenta e

duas incluídas no Projeto de Lei, observando os seguintes aspectos: descrição

da área, uso atual, consequências e proposições para o uso do imóvel.

4.2.1. PRAÇA WILSON LINS

ID: 002 [Praça Wilson Lins, antigo Clube Português] 
Localização: Pituba, Avenida Octávio Mangabeira  
Área: 19.190m2 
Regime de uso do solo: Especial 
Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 
Zona: Zona Predominantemente Residencial – ZPR-8 
Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra 
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Gabarito de altura: 54m 
 

Descrição da Área: A Praça Wilson Lins é uma área denominada, pelo
Projeto de Lei 121/2012, de uso Especial, localizada na Pituba, na Rua Octávio
Mangabeira, 1140, possuindo área total de 1.519 m² (Ver figura abaixo) 7.

Figura  – Identificação da área no Projeto de Lei

Fonte: Projeto de Lei nº 121/14, 2014.

Segundo a Lei nº 3.377/84, Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação

do Solo (LOUOS), a área está situada na Zona de Concentração de Uso: ZR

12 – PITUBA, devendo atender aos parâmetros e restrições de uso e ocupação

estabelecidos nesta lei.

De  acordo  com  a  Lei  7.400/2008,  que  instituiu  o  Plano  Diretor  de

7  Segundo,  o  Relatório  Técnico  Preliminar  nº  04/2014,  do  CIGEO  –  MP-BA,  as
coordenadas  SICAR/PMS  que  descrevem  e  caracterizam  a  área  em  questão,
quando transpostas para ambiente SIG apresentaram área distinta da mencionada
no PL, totalizando 19.001,36 m², e não 19.190 m².
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Desenvolvimento  Urbano  do  Município  Salvador  (PDDU),  o  terreno  está

localizado na  Macrozona de Ocupação Urbana (Mapa 01); na Macroárea de

Manutenção  da  Qualidade  Urbana  (Mapa  01);  na  Zona  de  Uso

Predominantemente  Residencial  –  ZPR-8 (Mapa 02);  no  Limite  de  Área de

Borda Marítima (ABM), no Trecho 09 - Pituba até Armação, não se encontrando

em áreas especialmente protegidas do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e

Cultural  (SAVAM) (Mapa 07); o Gabarito de altura permitido é de  54 metros

(Mapa 8 do PDDU), equivalendo à grandeza de 21 pavimentos, sendo o único

local da Orla da Pituba em que se permite este gabarito de altura, situação que

pode ser  agravada quando se considera a utilização de Potencial  Adicional

Construtivo; Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) de 2,00 e Coeficiente

de Aproveitamento Máximo (CAM) de 3,00.

Entretanto, ressalta-se que o citado gabarito é apenas para uma parte

do terreno, já que a outra parte, de acordo com o citado mapa, está situada em

“Praias”, patrimônio da União, de acordo com  Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de

setembro  de  1946,  no  caso  de  Salvador  de  responsabilidade  da

Superintendência  do  Patrimônio  da  União  (SPU/BA),  que  já  se  manifestou

sobre o assunto.

A Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, estabelece no Art. 10 que:

As  praias  são  bens  públicos  de  uso  comum  do  povo,
sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e
ao mar, em qualquer direção e sentido,  ressalvados os
trechos considerados de interesse de segurança nacional
ou  incluídos  em  áreas  protegidas  por  legislação
específica.

§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma
de utilização do solo  na  Zona Costeira  que impeça ou
dificulte o acesso assegurado no caput deste artigo.

Neste sentido,  a  Constituição do Estado da Bahia – 1989,  institui  no

Artigo 214 que:
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Art. 214 — O Estado e Municípios obrigam-se, através de
seus órgãos da administração direta e indireta, a: [...].

IX  —  garantir  livre  acesso  às  praias,  proibindo-se
qualquer construção particular, inclusive muros, em faixa
de,  no  mínimo,  sessenta  metros,  contados  a  partir  da
linha da preamar máxima. (grifo nosso).

Dessa forma, não será permitida nenhuma edificação nesta área, que

impeça ou dificulte o acesso à praia e ao mar, devendo-se respeitar os limites

estabelecidos em Lei.

De acordo com o Projeto Mata Atlântica Salvador (MP-BA, 2010), a área

não possui vegetação com quaisquer características elencadas na Resolução

CONAMA 005/1994,  que  determina  características  da  vegetação  do  Bioma

Mata Atlântica no Estado da Bahia, seja esta primária ou secundária nos seus

três  estágios  sucessionais.  A  área  está  completamente  alterada  de  sua

configuração  original,  apresentando  elevado  estágio  de  antropização,  com

vegetação pouco significativa. 

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do

Estado da Bahia (SEI, 2010), a área não apresenta quaisquer corpos d’água.

De acordo com o Plano Diretor de Encostas do Município de Salvador

(GEOHIDRO, 2005), a área não apresenta áreas de risco.

De  acordo  com  a  base  SICAD  dos  Equipamentos  de  Educação  da

Prefeitura Municipal do Salvador (PMS, 2006), a área não possui equipamentos

da rede educacional ou na sua proximidade. 

De  acordo  com  o  Estudo  da  Situação  de  Áreas  Públicas  em

Parcelamentos Urbanos do Município de Salvador – APSAL (GAMBÁ, 2014), o

terreno trata-se de uma Área de Lazer.

Uso Atual: A Praça Wilson Lins abriga uma área de lazer com quadra de

futebol,  parque  infantil,  equipamentos  de  ginástica,  pistas  para  cooper,

minipista para patins e ciclovia, além de estacionamento (Ver figura abaixo).
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Figura – Praça Wilson Lins

Fonte: Google Earth, 2014.

O local  antes de se tornar uma praça era o espaço do antigo Clube

Português, sendo necessária, à época, a realização de uma enquete que foi

organizara pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), junto aos moradores,

para  a  escolha  do  que  seria  feito  no  local,  estando  entre  as  opções  um

oceanário ou uma praça. A escolha foi pela praça, que teve sua inauguração

em 2010, após longo período com a falta de uso do terreno8. A área então foi

requalificada e dotada de equipamentos de lazer. A praça também é utilizada

para a realização de grandes eventos artísticos e shows9.

Entretanto,  destaca-se que não houve um tratamento arbóreo para a

ampliação  do  espaço  verde,  pois  existem  apenas  algumas  espécies  de

coqueiros e árvores (Ver figura abaixo).

8  Salvador,  um  olhar  diferente.  Disponível  em:
<http://salvadorumolhardiferente.wordpress.com/2011/12/12/praca-wilson-lins-pituba/
>. Acesso em 01 ago. 2014.

9  Idem.
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Figura – Vegetação rarefeita

Fonte: Google Earth, 2014.

Um aspecto relevante deste espaço é o sítio e a localização em que se

encontra, nas proximidades com o mar, que lhe confere um caráter peculiar.

Possui significativo potencial para abrigar diversas atividades de lazer públicas

em prol de toda a cidade.

Consequências  da  Alienação/Privatização:  Havendo  a  alienação

deste imóvel, o que provavelmente ocorrerá, é a ocupação do terreno em seu

máximo potencial construtivo, com atividades diversas, já que a área apresenta

potencial  para empreendimentos de apoio ao turismo e lazer, a exemplo de

hotel, restaurante, churrascaria, etc.

A área já é bastante adensada, e possui problemas de tráfego intenso de

veículos  nos  horários  de  pico,  sendo  que  uma  edificação  no  local,

provavelmente agravará esta situação.

Pela proximidade com a praia e o mar, e considerando que a Lei permite

a construção de edificações com até 21 pavimentos (54m), sem considerar o

uso  de  Potencial  Adicional  Construtivo,  também permitido,  há  uma enorme
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probabilidade de prejuízos à paisagem e da obstrução da vista para o mar.

Proposições para o Uso do Imóvel:  Requalificação geral  da praça,

com reordenamento,  diversificação  e  melhoria  de  seus  equipamentos,  para

potencializar e ampliar o uso do espaço; arborização com a ampliação da área

verde, proporcionando melhorias para o lazer, e contribuindo com o microclima

urbano; destinação de um espaço específico, permeável, para a realização de

shows. O espaço já foi cogitado para abrigar um oceanário, e verifica-se que há

potencial para atividades náuticas.

Conclusão: Diante do exposto conclui-se que a Praça Wilson Lins não

deve ser alienada, diante da sua importância para a cidade enquanto espaço

público de lazer, e pelos prejuízos que poderá gerar uma edificação naquela

área, conforme já expresso.

4.2.2. PRAÇA JOÃO MANGABEIRA

ID: 109 [Praça João Mangabeira] 
Localização: Vale dos Barris, Praça João Mangabeira 
Área: 25.019m2 
Regime de uso do solo: Especial 
Macrozona: Requalificação Urbana 
Zona: Zona Predominantemente Residencial – ZPR-5. 
Sistema  de  Áreas  de  Valor  Ambiental  e  Cultural  (SAVAM):  Espaço  aberto
urbanizado – 1 – Parque Dique do Tororó. 
Gabarito de altura: Sem restrição. 
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Descrição  da  área:  Esta  área  é  denominada,  pelo  Projeto  de  Lei

121/2012, como  de uso Especial.  Está  localizada no Vale dos Barris,  Praça

João Mangabeira, e possui área total de 25.019m² (Ver figura abaixo).

Figura – Identificação da área no Projeto de Lei

Fonte: Projeto de Lei nº 121/14, 2014.

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de

Salvador,  Lei  nº  7.400/2008,  a  área  está  situada  na  Macrozona  de

Requalificação  Urbana (Mapa  01);  na  Zona  de  Uso  Predominantemente

Residencial  – ZPR-5 (Mapa 02); se encontra nos Limites da Área de Borda

Marítima (ABM), e é um  Espaço aberto urbanizado – 1 – Parque Dique do

Tororó, do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) (Mapa 07);

está enquadrada como “Praças e Jardins” para efeito de Gabaritos de Altura

das  Edificações  da  Borda  Marítima;  pode-se  utilizar  de  Potencial  Adicional

Construtivo  nas  edificações,  tendo  Coeficiente  de  Aproveitamento  Básico
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(CAB) de 1,50 e Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) de 2,50. 

Segundo a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS,

Lei nº 3.377/84, a área está situada na Zona de Concentração de Uso: ZR 02 -

BARRA / GRAÇA / VITÓRIA / CANELA ,  devendo  atender  aos  parâmetros  e

restrições de uso e ocupação estabelecidos nesta lei; está enquadrada como

PRAÇAS/JARDINS para os Limites de Gabarito da Área Central. 

Uso Atual: A Praça João Mangabeira é uma área pública de lazer com

dois campos de futebol e um Skateparque, além de área verde arborizada que

envolve  esses  equipamentos.  A área também é utilizada  para  a  prática  de

condução de veículos por autoescolas. 

É um local bastante utilizado diariamente, nos turnos propícios ao lazer,

cujas atividades realizadas na área são extensões das atividades realizadas no

Parque Dique do Tororó, Espaço aberto urbanizado, conforme já citado, haja

vista  que  neste  parque,  a  área  da  citada  praça  é  a  única  que  comporta

equipamentos de média a grande dimensão.

A Prefeitura Municipal  do Salvador está construindo uma Unidade de

Pronto Atendimento – UPA, dos Barris,  em parte da praça, em frente ao 5º

Centro de Saúde Dr. Clementino Fraga, conforme se observa na Figura 17. 

Esta praça pública está margeada por avenidas de vale de grande fluxo:

a Avenida Centenário, a Avenida Vale dos Barris e a Avenida Vasco da Gama.

No seu entorno estão o Garcia, Barris, Tororó, e Engenho Velho da Federação,

locais bastante adensados.

Consequências da Alienação/Privatização: Se esta praça for alienada

a população deixará de ter um importante espaço público de lazer, diminuindo

o número destes na cidade de Salvador, quando o ideal é manter e ofertar

espaços para o lazer e convívio social.

Apesar de ser um parque, a área também está inserida na ZPR-5 (Mapa

2 do PDDU), que além de edificações, permite o uso de Potencial Adicional

Construtivo,  conforme  Coeficientes  já  citados.  Dessa  forma,  poderá  haver

edificações utilizando o máximo potencial construtivo, com atividades diversas.

A área já é bastante adensada, e possui problemas de tráfego intenso de
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veículos que se agrava nos horários de pico, pois concentra fluxo de veículos

de diversos pontos e para diversos pontos da cidade, ressaltando a saída da

Estação  da  Lapa.  Portanto,  qualquer  edificação  no  local,  provavelmente

agravará esta situação.

Proposições para o Uso do Imóvel:  Considerando que a praça é um

local  de  esporte  e  lazer  bastante  utilizado:  o  poder  público  municipal  deve

manter, qualificar, reparar e fiscalizar a praça, assim como, os equipamentos de

forma a potencializar os seus usos; melhorar as condições de acessibilidade ao

local para facilitar a sua utilização.

Conclusão:  Diante do exposto, a área não deve ser desafetada, nem

alienada.

4.2.3. CAMPING

ID: 003 [Camping Ecológico de Salvador] 
Localização: Itapuã, Alameda Praia do Flamengo 
Área: 27.460m2 
Regime de uso do solo: Dominial 
Macrozona: Proteção e Recuperação Ambiental 
Zona: Zona Predominantemente Residencial – ZPR-2 
Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): Áreas Arborizadas 
Gabarito de altura: 9m 
 

Descrição  da  Área:  O  Camping  Ecológico  de  Itapuã  é  uma  área
denominada,  pelo  Projeto de Lei  121/2012,  de uso Dominial,  localizada na
Praia do Flamengo, na Alam. Praia do Flamengo, 5124, possuindo área total
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de 27.460 m² (Ver figura abaixo).10

Figura – Identificação da área no Projeto de Lei11

Fonte: Projeto de Lei nº 121/14, 2014.

Segundo a Lei nº 3.377/84, Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação

do Solo (LOUOS), a área está situada na Zona de Concentração de Uso: ZR

34 - ABAETÉ, devendo atender aos parâmetros e restrições de uso e ocupação

10 Segundo,  o  Relatório  Técnico  Preliminar  nº  04/2014,  do  CIGEO –  MP-BA,  as
coordenadas  SICAR/PMS  que  descrevem  e  caracterizam  a  área  em  questão,
quando transpostas para ambiente SIG apresentaram área distinta da mencionada
no PL, totalizando 27.410,47 m², e não 27.460 m².

11 Parte desta área pode estar inserida em “terreno de marinha”, que é de propriedade
da União. 
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estabelecidos nesta lei.

De  acordo  com  a  Lei  7.400/2008,  que  instituiu  o  Plano  Diretor  de

Desenvolvimento  Urbano  do  Município  Salvador  (PDDU),  o  terreno  está

localizado  na  Macrozona  de  Proteção  Ambiental  (Mapa  01);  na  Macroárea

Proteção  e  Recuperação  Ambiental  (Mapa  01);  na  Zona  de  Uso

Predominantemente Residencial  – ZPR-2 (Mapa 02);  em Áreas Arborizadas

(AA), do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) (Mapa 07);

se encontra nos Limites no Limite de Área de Borda Marítima (ABM), na Borda

da Baía de Todos os Santos - Trecho 4 (Conceição até a Encosta  da Vitória)

(Mapa 07); o Gabarito de altura permitido é de 09 metros (Mapa 8); pode-se

utilizar de Potencial Adicional Construtivo nas edificações, tendo Coeficiente de

Aproveitamento Básico (CAB) de 0,50 e Coeficiente de Aproveitamento Máximo

(CAM) de 1,00.

De  acordo  com  o  Estudo  da  Situação  de  Áreas  Públicas  em

Parcelamentos Urbanos do Município de Salvador – APSAL (GAMBÁ, 2014),

nas proximidades da área, não há Áreas Públicas.

De acordo com o Projeto Mata Atlântica Salvador (MP-BA, 2010), a área

não possui vegetação com quaisquer características elencadas na Resolução

CONAMA 005/1994,  que  determina  características  da  vegetação  do  Bioma

Mata Atlântica no Estado da Bahia, seja esta primária ou secundária nos seus

três  estágios  sucessionais.  A  área  está  completamente  alterada  de  sua

configuração original para um atual estado antropizado. 

De acordo com o Plano Diretor de Encostas do Município de Salvador

(GEOHIDRO, 2005), a área não apresenta áreas de risco.

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do

Estado da Bahia (SEI, 2010), a área não apresenta quaisquer corpos d’água.

De  acordo  com  a  base  SICAD  dos  Equipamentos  de  Educação  da

Prefeitura Municipal do Salvador (PMS, 2006), a área não possui equipamentos

da rede educacional ou na sua proximidade. 

A área é um local bastante atrativo aos soteropolitanos e turistas, pois se

localiza  em  frente  ao  mar  da  Praia  de  Stella  Maris  e  ao  lado  do  Hotel
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Catussaba Resort.

Uso  Atual:  Na  área  atualmente  funciona  o  Camping  Ecológico  de

Itapuã,  o  único  camping  existente  no  Município  do  Salvador  (Ver  Figura

abaixo).  O  camping  conta  com  a  infraestrutura  de  guarita,  segurança,

banheiros, lavanderia, área para eventos, campo e parquinho12, alguns destes

espaços são de alvenaria. O terreno é plano, arborizado e com coqueiral. O

valor da diária é bastante popular, sendo, hoje, de R$20,00 (vinte reais).

Figura – Entrada do Camping 

Fonte: http://campingitapoan.blogspot.com.br/2009/09/o-camping.html, 2014.

Figura – Interior do Camping 

12 http://campingitapoan.blogspot.com.br/
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Fonte: http://campingitapoan.blogspot.com.br/2009/09/o-camping.html, 2014.

Figura – Interior do Camping 

Fonte: http://campingitapoan.blogspot.com.br/2009/09/o-camping.html, 2014.

É necessário averiguar se as construções no interior do terreno resultam

numa  privatização  do  bem  público,  e,  caso  seja  constatada  ilegalidade,  é

preciso agir de modo a regularizar tal situação.

Consequências da Alienação/Privatização: Se esta área for alienada,
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a população de Salvador deixará de ter o espaço público de lazer destinado

para acampamento, pois este é o único camping existente na cidade, além de

outras opções de lazer que o local oferece.

Proposições para o Uso do Imóvel: Considerando que Salvador é uma

cidade também turística, cujos maiores atrativos são as praias e o patrimônio

histórico, o poder público deve atuar no sentido de democratizar o acesso à

cidade aos turistas de todas as categorias e faixas de renda. O poder público

municipal devem encontrar meios, juntamente com os campistas de Salvador,

para manter este espaço aberto e disponível em todos os períodos do ano; A

adequação física e de gestão deste  espaço poderá favorecer  o  turismo da

cidade, ampliando as possibilidades de hospedagem.

Conclusão:  Diante do exposto, a área não deve ser desafetada, nem

alienada.

4.2.4. ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DO SHOPPING IGUATEMI

ID: 001 [estacionamento aos fundos do Shopping Iguatemi] 
Localização: Iguatemi, Clarival do Prado Valladares  
Área: 16.950m2 
Regime de uso do solo: Especial 
Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 
Zona: Zona de Uso Predominantemente Residencial – ZPR-8 
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Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): Não integra. 
Gabarito de altura: Sem restrição. 
Loteamento: Loteamento Parque Residencial Iguatemi – Decreto de aprovação:
5.905 de 24 de abril de 1980. 
Destinação obrigatória no loteamento: Estacionamento. 
Área constante no projeto do loteamento: 16.950m2 
 

Descrição  da  Área:  Esta  área  é  denominada,  pelo  Projeto  de  Lei

121/2012, como de uso Especial. Está localizada no Iguatemi, na Rua Clarival

do  Prado  Valadares,  6014,  e  possui  área  total  de  16.950m² (Ver  figura

abaixo).13

Figura  – Identificação da área no Projeto de Lei14

Fonte: Projeto de Lei nº 121/14, 2014.

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de

Salvador, Lei nº 7.400/2008, a área está situada na Macrozona de Manutenção

da  Qualidade  Urbana  (Mapa  01);  na  Zona  de  Uso  Predominantemente

13 Segundo,  o  Relatório  Técnico  Preliminar  nº  04/2014,  do  CIGEO –  MP-BA,  as
coordenadas  SICAR/PMS  que  descrevem  e  caracterizam  a  área  em  questão,
quando transpostas para ambiente SIG apresentaram área distinta da mencionada
no PL, totalizando 9.305, 83 m², e não 16.950 m². 

14 A equipe observou que a poligonal proposta para alienação avança sobre a Rua
Clarival  do  Prado Valadares  em dois  trechos e  sobre  toda a  via  que margeia  o
estacionamento ao norte. Essas sobreposições de áreas, assim como, os conflitos
de  divisas  dos  terrenos  vizinhos,  devem  ter  sido  provenientes  de  falhas  no
geoprocessamento dos dados.
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Residencial – ZPR-8 (Mapa 02); não se encontra nos Limites da Área de Borda

Marítima (ABM) e ou em áreas especialmente protegidas do Sistema de Áreas

de Valor  Ambiental  e  Cultural  (SAVAM) (Mapa 07);  não possui  restrição de

Gabarito de Gabaritos de Altura das Edificações da Borda Marítima, por não se

situar  na  mesma;  pode-se  utilizar  de  Potencial  Adicional  Construtivo  nas

edificações,  tendo  Coeficiente  de  Aproveitamento  Básico  (CAB)  de  2,00  e

Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) de 3,00. 

Segundo  a  Lei  de  Ordenamento  do  Uso  e  da  Ocupação  do  Solo  –

LOUOS, Lei nº 3.377/84, a área está situada na Zona de Concentração de Uso:

ZR 12  –  PITUBA,  devendo  atender  aos  parâmetros  e  restrições  de  uso  e

ocupação estabelecidos nesta lei; no loteamento Parque Residencial Iguatemi,

aprovado  no  Decreto  nº  5.905,  de  24  de  abril  de  1980;  a  área  possui

destinação obrigatória de Estacionamento; 

De  acordo  com  o  Estudo  da  Situação  de  Áreas  Públicas  em

Parcelamentos Urbanos do Município de Salvador – APSAL (GAMBÁ, 2014),

nas proximidades da área, existem Áreas Verdes, Áreas de Lazer, bem como

Áreas que deixaram de ser Área Verde.

De acordo com o Projeto Mata Atlântica Salvador (MP-BA, 2010), a área

não possui vegetação com quaisquer características elencadas na Resolução

CONAMA 005/1994,  que  determina  características  da  vegetação  do  Bioma

Mata Atlântica no Estado da Bahia, seja esta primária ou secundária nos seus

três  estágios  sucessionais.  A  área  está  completamente  alterada  de  sua

configuração original para um atual estado antropizado. 

De acordo com o Plano Diretor de Encostas do Município de Salvador

(GEOHIDRO, 2005), a área não apresenta áreas de risco.

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do

Estado da Bahia (SEI, 2010), a área não apresenta quaisquer corpos d’água.

De  acordo  com  a  base  SICAD  dos  Equipamentos  de  Educação  da

Prefeitura Municipal do Salvador (PMS, 2006), a área não possui equipamentos

da rede educacional ou na sua proximidade. 

A área está inserida no novo centro da cidade, hoje uma das áreas mais
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valorizadas de Salvador. 

No entorno adjacente à área, único área de lazer é a Praça Nilton Rique,

localizada em frente ao Shopping Iguatemi, que oferece um local de encontro

aos indivíduos que residem, trabalham, divertem-se e circulam por ali.  

Uso Atual: Atualmente, parte da área é utilizada como estacionamento

público, possuindo acesso livre pela Rua Clarival  do Prado Valadares; outra

parte  da  área  é  utilizada  como  Base  de  apoio  da  empresa  RODOTAXI,

funcionando como pátio de táxi; e a outra parte foi apropriada pelo shopping

Iguatemi,  para  estacionamento  dos  usuários  do  shopping,  com controle  de

entrada e saída por barreira física e eletrônica.

Figura – Uso atual vista superfície

Fonte: Google Earth, 2014. 

Figura – Estacionamento público vista da Rua Clarival do Prado Valadares
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Fonte: Street View, Google Earth, 2014. 

Figura – Apropriação da empresa RODOTAXI

Fonte: Street View, Google Earth, 2014. 

Figura 6 – Apropriação do Shopping Iguatemi 
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Fonte: Street View, Google Earth, 2014. 

Consequências da Alienação/Privatização: Haja vista que, a área foi

doada  compulsoriamente  ao  poder  público,  a  época  do  parcelamento

(Loteamento Parque Residencial Iguatemi), nos termos da Lei nº 6.766/79, com

destinação  obrigatória  para  estacionamento,  diante  da  possibilidade  de

alienação, faz-se necessário um esclarecimento jurídico sobre a destinação da

área, pois não se sabe se esta área permanecerá com a obrigatoriedade de ser

estacionamento ou não.

Caso a área toda seja alienada, mas permaneça como estacionamento,

tornando-se privado, haverá perda da coletividade, no sentido material, pois o

acesso  público  a  esta  já  não  será  mais  possível,  e  o  acesso  privado,

normalmente ocorre com cobranças de taxas e encargos aos usuários.  

Caso a área perca a destinação para estacionamento, pela localização,

pelos usos e ocupações do entorno e pelo alto valor do solo, a consequência

da  alienação  será  a  implantação  de  edifícios  (residenciais,  comerciais,

empresariais ou de uso misto), que utilizaram da falta de restrição de gabarito e
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da  permissão  do  uso  de  Potencial  Adicional  Construtivo  para  atingir  ao

coeficiente  máximo,  acarretando  alteração  microclimática  local,  aumento  da

densidade  populacional,  problemas  de  mobilidade,  numa  área  já  bastante

problemática da cidade.  

Proposições para o Uso do Imóvel:  Caso a área permaneça como

estacionamento, indica-se a alteração do material de pavimentação para um

tipo permeável, mais agradável à paisagem e que não irradie calor, posto a

superfície impermeabilizada altera negativamente o microclima local e do seu

entorno; caso a área não permaneça como estacionamento, verificando-se a

efetiva necessidade e interesse público, um empreendimento ou atividade que

seja ali instalado, deve articular o seu uso e ocupação com espaços de uso

comum ou a equipamentos públicos necessários a área; ou, ainda, implantar

uma praça  pública  articulada  a  outros  espaços  de  interesse  social  coletivo

(como por exemplo, uma unidade de Serviço de Atendimento ao Cidadão –

SAC).

Conclusão:  As  partes  da  área  que  foram  apropriadas  devem  ser

resgatadas ou alienadas, pelo poder público municipal, pois as apropriações

fizeram e fazem com que as mesmas deixem de atender ao interesse público,

e a parte, atualmente utilizada como estacionamento público, deve permanecer

como bem público.

4.2.5. ESTACIONAMENTOS NA TANCREDO NEVES
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ID: 038 [Estacionamento na Avenida Tancredo Neves] 
Localização: Pituba, Av. Tancredo Neves  
Área: 8.529,00m2 
Regime de uso do solo: Especial 
Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 
Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 
Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 
Gabarito de altura: sem restrição 
Loteamento: Loteamento Centro Empresarial Iguatemi – Decreto de aprovação
não localizado. 
Destinação obrigatória no loteamento: Estacionamento. 
Área constante no projeto do loteamento: 9.028,00m2 
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ID: 039.5 [Estacionamento na Avenida Tancredo Neves] 
Localização: Pituba, Av. Tancredo Neves  
Área: 4.558,00m2 
Regime de uso do solo: Uso Comum do Povo 
Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 
Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 
Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 
Gabarito de altura: sem restrição 
Loteamento:  Loteamento  Centro  Empresarial  Metropolitano  –  Decreto  de
aprovação não localizado. 
Destinação obrigatória no loteamento: Estacionamento. 
Área constante no projeto do loteamento: 5.939,00m2 
 

 Descrição das áreas:  Os imóveis 038 e 039.5 são espaços livres do

Loteamento  Centro  Empresarial  Metropolitano,  doado  à  Prefeitura,  onde

funcionam estacionamentos. Estão inseridos no principal centro empresarial da

cidade,  a  região  Iguatemi-Av.  Tancredo  Neves,  hoje  uma  das  áreas  mais

valorizadas de Salvador. É uma região usada exclusivamente nas atividades de

comércio e serviços, e uma das principais ligações entre e o centro de Salvador
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e a Av. Paralela. Atrai um dos maiores fluxos de automóveis da cidade e grande

quantidade de trabalhadores, com diversos níveis de especialização. Não há,

ao longo da Av. Tancredo Neves, nenhum espaço que ofereça um mínimo de

tranquilidade às pessoas que trabalham e circulam no local e toda a localidade

é inóspita àqueles que circulam pelo local, sobretudo aos pedestres. 

No projeto do Loteamento Centro Empresarial  Metropolitano o imóvel

038  conta  com área  de  9.028,00m2,  enquanto  que  a  área  que  consta  no

Projeto de Lei 121/14 é de 8.529,00m² (diferença de 499m2). Por seu turno, o

imóvel 039.5 conta, no projeto, com 5.939m2, enquanto que no Projeto de Lei

constam   4.558m2   (diferença   de  1.381m2).  É  preciso  que  a  Prefeitura

justifique essa significativa diferença de área. 

De acordo com o Art. 147 do PDDU, são diretrizes para a Zona onde os

imóveis estão inseridos: 

“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,  e
preservando o valor do patrimônio  imobiliário existente; 

“II - 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,  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
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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; 

“III  -  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  de
conflitos com os fluxos viários.” 

Alternativas  de  Uso  Público  do  Imóvel  para  Cidade: Caso  estes

terrenos passem à iniciativa privada, novos edifícios serão construídos sobre

eles,  significando  incremento  no  afluxo  de  automóveis,  num local  onde  os

engarrafamentos acontecem todos os dias, a qualquer hora. Eles são os únicos

locais edificáveis da Av. Tancredo Neves pertencentes à municipalidade, sendo,

portanto,  apenas aí  que a Prefeitura pode intervir  de  maneira incisiva para

dotar a área da almejada “qualidade urbanística” e “conforto urbano” colocada

no PDDU. Os terrenos podem ser utilizados para diversificar o uso da região,

inclusive  com  habitação  e  ensino  (vale  frisar  que  o  terreno  originalmente

destinado a uma escola pelo loteamento já foi  já foi  desafetado pela Lei nº

3.459/84, privatizado e ocupado por dois edifícios), evitando que ocorra o que

se passou no  antigo  centro  empresarial  da  cidade,  o  bairro  do  Comércio.

Ademais,  é no mínimo  inadequado estimular a centralidade de uma região

sem dotá-la de espaços abertos de uso comum. A permanência de parte dos

estacionamentos e utilização de outra parte como uma praça, ou área para

camelôs,  certamente  influirá  de  maneira  positiva  na  qualidade  do  espaço

urbano e no preço dos imóveis já existentes. Ademais,  tais alternativas são

meios  concretos  para  que  diretrizes  contidas  no  PDDU sejam  atingidas,  a

exemplo do que está posto nos pontos “a” e “d” do inciso II acima transcritos. 

É oportuno mencionar, ainda, que passagens de pedestres previstas no 

projeto  do  loteamento  aprovado  pela  Prefeitura  já  foram  privatizadas,  e  é
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preciso que se verifique se houve ilegalidade neste fato. 

 

4.2.6. ÁREAS ÀS MARGENS DO RIO CAMURUJIPE

ID: 039.1 [Margem do Rio Camurujipe na Avenida Tancredo Neves] 

Localização: Pituba, Rua Alceu Amoroso Lima  

Área: 4.149m2 

Regime de uso do solo: Especial 

Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 

Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 

Gabarito de altura: sem restrição 

Loteamento: Loteamento Centro Empresarial Iguatemi – Decreto de aprovação

não localizado. 

Destinação obrigatória no loteamento: Área Verde. 

Área constante no projeto do loteamento: Não identificado. 
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ID: 039.2 [Margem do Rio Camurujipe na Avenida Tancredo Neves] 

Localização: Pituba, Rua Alceu Amoroso Lima  

Área: 4.644m2 

Regime de uso do solo: Uso Comum do Povo 

Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 

Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 
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Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 

Gabarito de altura: sem restrição 

Loteamento: Loteamento Centro Empresarial Iguatemi – Decreto de aprovação

não localizado. 

Destinação obrigatória no loteamento: Área Verde. 

Área constante no projeto do loteamento: Não identificado. 

 

ID: 039.3 [Margem do Rio Camurujipe na Avenida Tancredo Neves] 

Localização: Pituba, Rua Alceu Amoroso Lima  

Área: 4.311m2 

Regime de uso do solo: Uso Comum do Povo 

Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 

Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 
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Gabarito de altura: sem restrição 

Loteamento: Loteamento Centro Empresarial Iguatemi – Decreto de aprovação

não localizado. 

Destinação obrigatória no loteamento: Área Verde. 

Área constante no projeto do loteamento: Não identificado. 

ID: 039.4 [Margem do Rio Camurujipe na Avenida Tancredo Neves] 

Localização: Pituba, Rua Alceu Amoroso Lima  

Área: 1.336m2 

Regime de uso do solo: Uso Comum do Povo 

Macrozona: Manutenção da Qualidade Urbana 

Zona: Zona de Uso Não Residencial: Centro Municipal Camaragibe – CDC 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): não integra. 

Gabarito de altura: sem restrição 

Loteamento: Loteamento Centro Empresarial Iguatemi – Decreto de aprovação

não localizado. 

Destinação obrigatória no loteamento: Área Verde. 

Área constante no projeto do loteamento: Não identificado. 

Descrição das Áreas:  Os terrenos 039.1,  039.2,  039.3  e  039.4  são

trechos da margem do Rio Camurigipe, localizadas entre o Shopping Salvador

e a Rua Alceu Amoroso Lima. São definidas como áreas verdes no projeto do

Loteamento Centro Empresarial Metropolitano, e segundo definição do Código
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Florestal (Lei nº 12.651/2012, Art. 4º), são áreas de preservação permanente

(APP).  Segundo o Ministério  do Meio Ambiente,  dentre as funções da APP

estão  a  proteção  do  solo  e  dos  corpos  d’água,  a  manutenção  da

permeabilidade do solo e o auxílio na manutenção do conforto climático. 

Parte  do  terreno  39.1  está  cercado  com  muro,  não  sendo  possível

acessá-lo, e outra parte é utilizada como estacionamento aberto. Parte do 30.2

também é utilizado  como estacionamento  pago  e  parte  é  ocupado  por  um

restaurante. Parte do 39.3 está ocupado por outro restaurante e o restante é

uma área aberta  utilizada como estacionamento. Não há acesso ao terreno

39.4, que,  por  isso,  encontra-se  não utilizado. Ao longo dessas quatro áreas

há  vegetação  e  algumas  árvores  de  maior  porte.  As  ocupações  existentes

nestas áreas privatizaram o espaço público, fato já diversas vezes denunciado

pela imprensa. 

Alternativas  de  Uso  Público  do  Imóvel  para  Cidade:  É  preciso

promover  a  recuperação ambiental  destas  áreas,  que devem ser  pensadas

dentro de um sistema de áreas verdes da cidade. Estes locais são propícios a

construção de uma praça linear que proporcione um mínimo de tranquilidade

às  pessoas  que  circulam  pela  Av.  Tancredo  Neves,  hoje  uma  região

notadamente inóspita e carente de qualidade urbana e ambiental.

4.2.7. TERRENO COM OCUPAÇÕES EM ILHA AMARELA

53



ID: 97.6 [Terreno com ocupações em Ilha Amarela] 

Localização: Ilha Amarela, Via Tronco 

Área: 7.879m2 

Regime de uso do solo: Especial 

Macrozona: Consolidação Urbana 

Zona: Zona Especial de Interesse Social ZEIS-66 (Ilha Amarela) 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM): Não integra. 

Gabarito de altura: 12m 

Loteamento: Parque Residencial da Ilha Amarela – Decreto de aprovação nº

6.635 de 05 de agosto de 1982. 

Destinação obrigatória no loteamento: Área escolar. 

Área constante no projeto do loteamento: 7.725,00m2 
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Descrição  da  Área:  Área  localizada  em  Ilha  Amarela,  no  Subúrbio

Ferroviário, a aproximadamente 350m do Parque São Bartolomeu. O Subúrbio

de Salvador como um todo é, notoriamente, onde se concentra a população de

menor renda da cidade, sendo uma das regiões mais carentes de serviços e

equipamentos públicos e  de  maior  precariedade  na infraestrutura urbana. 

É um terreno em encosta, onde se verifica a existência de vegetação de

porte e a presença de construções privadas e irregulares. Foi  destinado,  no

projeto  do Loteamento Parque Residencial Ilha Amarela, para área escolar,

cuja dimensão é pouco menor daquela que consta no PL 121/2014.

Está inserida numa Zona Especial de Interesse Social, que, segundo o

Art. 78 do PDDU são “aquelas destinadas à implementação de programas de

regularização urbanística, fundiária e produção, manutenção ou qualificação de

Habitação de Interesse Social,  HIS.  em linhas gerais,  se caracterizam pela

inadequação”.  Ainda segundo o Art.  79 desta mesma lei,  são objetivos das

ZEIS’s: 

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

II - assegurar as condições de habitabilidade e integrar os
assentamentos informais 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 - proteger os assentamentos ocupados pela população
de baixa renda, da pressão do mercado imobiliário. 

Alternativas de Uso Público do Imóvel para Cidade: Entende-se que

apenas dando  um uso  público  a  este  imóvel  a  prefeitura  poderá  agir  para

atingir os objetivos colocados para a ZEIS. Sabendo da carência por serviços e

equipamentos  públicos  essenciais  que  tais  áreas  apresentam,  deve-se

averiguar a demanda da região por posto de saúde, creche, escola ou área de

lazer.  Certamente  haverá  necessidade  de  um  desses  equipamentos,  que

poderá ser implantado neste terreno.

5. DA TUTELA DE REMOÇÃO DO ILÍCITO

A tutela preventiva visa impedir ou remover ato contrário ao direito,

porquanto  age  antes  do  dano,  cooperando  à  eficaz  proteção  da  norma.  O

doutrinador Luiz Guilherme Marinoni extrai do art. 84 do CDC, com fulcro no

direito fundamental  à tutela efetiva – combinado com a previsão do  art.  5º,

XXXV da CF – duas modalidades de tutela preventiva, a tutela inibitória e de

remoção de ilícito, através das quais são pleiteadas as medidas preventivas –

prestações  de  fazer  e  não  fazer  para  eliminar  o  risco  ambiental,  social  e
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urbanístico injusto – para que se possa constranger a ocorrência de dano.15

“CDC – Lei  nº  8.078/90.  Art.  84.  Na ação que tenha por
objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer,
o  juiz  concederá  a  tutela  específica da  obrigação  ou
determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.
§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente
será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a
tutela  específica  ou  a  obtenção  do  resultado  prático
correspondente.
§ 2º A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo
da multa (art. 287, do Código de Processo Civil ).
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final,  é lícito
ao  juiz conceder  a  tutela  liminarmente ou  após
justificação prévia, citado o réu.
§  4º O juiz  poderá,  na  hipótese do § 3º  ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do
autor,  se  for  suficiente  ou  compatível  com  a  obrigação,
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§  5º Para  a  tutela  específica  ou  para  a  obtenção  do
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar
as medidas  necessárias,  tais  como busca  e  apreensão,
remoção  de  coisas  e  pessoas,  desfazimento  de  obra,
impedimento  de  atividade  nociva,  além  de  requisição  de
força policial.”

“CF/88 - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza,  garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.”

A tutela inibitória tem como pressuposto a ameaça da prática de um

ato  contrário  ao  direito,  sendo cabível  ante  a  probabilidade  de  violação da

norma acionada antes da ocorrência de qualquer ilícito.16 Não obstante, a tutela

de remoção de ilícito, instrumento desta ação, age posteriormente à violação

15 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: 
RT, 2004.

16 TESSLER, Luciane. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente: tutela inibitória, tutela 
de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: RT, 2004, p. 233.
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da norma e antes de eclodir o dano. Ou seja, almeja prevenir a prática do dano

com a repressão do ilícito. Destarte, são pressupostos da tutela de remoção de

ilícito: a ocorrência deste e a não efetivação do dano. 

Destarte, a tutela preventiva dos danos ambientais por intermédio da

imposição de medidas preventivas é exercida através da responsabilidade civil

ambiental, usando-se as ações cautelares e os pedidos de liminar de natureza

cautelar ou antecipatória da tutela final pretendida nas ações civis públicas. A

fundamentação jurídica é encontrada nos artigos 3º e 11 da Lei 7.347/85, nos

quais se extrai a possibilidade, em ação civil pública, da imposição de medidas

preventivas, pelo meio de prestações de fazer ou não fazer:

“Art.  3º  -  A  ação  civil  pública  poderá  ter  por  objeto  a
condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer.”

“Art. 11 –  Na ação que tenha por objeto o cumprimento
da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o
cumprimento  da  prestação  da  atividade  devida  ou  a
cessação  da  atividade  nociva,  sob  pena  de  execução
específica,  ou  de  cominação  de  multa  diária,  se  esta  for
suficiente  ou  compatível  independentemente  de
requerimento do autor.”

No caso, o ilícito consistiu no ato do Poder Executivo Municipal em

encaminhar à Câmara de Vereadores Projeto de Lei impondo a desafetação de

áreas públicas e outros imóveis sem nenhum estudo técnico, violando o caput

do art. 10 da Lei orgânica do Município de Salvador:

“Art.  10.  A alienação de bens municipais,  subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado,
será sempre precedida de avaliação”. 

Justamente, o adjetivo escolhido pelo legislador expresso no caput:

subordinado,  significa  que  a  alienação  de  bens  municipais  é  dependente,

inferior, subalterna à existência de interesse público devidamente justificado e

que  precederá  de  avaliação.  Na  Mensagem  expedida  pelo  Executivo,

juntamente com o Projeto de Lei entende-se que a justificativa para a alienação
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traduzir-se-ia  na  aquisição  de  recursos  financeiros  indispensáveis  ao

cumprimento da programação de investimentos do Município em consonância

com  o  Plano  Plurianual.  (fl.  08)  Justificativa  que  estaria  respaldada  pelos

estudos realizados no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, no  Ofício

GAB SEFAZ nº225/2014,  porém,  neste,  onde  deveriam encontrar-se  os

referidos estudos, há apenas a opinião do Secretário de que não se faz

mais  oportuna  a  manutenção  dos  imóveis  constantes  no  anexo  I  do

Projeto de Lei no patrimônio público municipal; que “em linhas gerais,

são imóveis inservíveis para a Prefeitura” (fl. 119)

Ademais, a justificativa supracitada é ilícita, porquanto proibida

pelo  art.  44  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº

101/2000):

“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital deri-
vada da alienação de bens e direitos que integram o pa-
trimônio público para o financiamento de despesa cor-
rente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência
social, geral e próprio dos servidores públicos.”

Ademais, o Projeto de Lei também é ilegal no tocante à destinação

dos imóveis para integralização do capital da Companhia de Desenvolvimento

e Mobilização de Ativos de Salvador – CDEMS, art.  1º do Projeto de Lei nº

121/2014 (fl. 09). Porque o art. 12 da Lei orgânica do Município de Salvador

estabelece que:

“Art.  12.  Os  bens  do  Município  somente  poderão  ser
doados a entidades de direito público, a instituições de
assistência  social  e  sociedades  cooperativas  de
interesse  social,  ainda  assim  mediante  autorização
legislativa e estabelecimento de cláusula de reversão, para
os  casos  de  desvio  de  finalidade  ou  de  não  realização,
dentro  do  prazo  de  2  (dois)  anos  contados  a  partir  da
efetivação  da  doação,  das  obras  necessárias  ao
cumprimento de sua finalidade.”

A CDEMS, então, jamais poderá usufruir desta doação, porquanto é

uma  entidade  de  direito  privado  não  cooperativa  e  sem  finalidade  de
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assistência  social.  Trata-se,  na  realidade,  de  uma  sociedade  de  economia

mista  criada  no  bojo  da  Lei  nº  8421/2013,  a  qual  alterou,  acrescentou  e

revogou dispositivos da Lei 7.186/2006, o Código Tributário e de Rendas do

Município de Salvador. Além disto, a criação da CDEMS, citado em apenas 6

(seis)  artigos  de  uma  lei  que  trata  de  demasiados  assuntos,  flexibiliza  a

disposição do art. 37, XIX, da CF/88, a qual expressamente determina que a

autorização para criação de sociedade de economia mista somente poderá ser

feita  se houver lei específica nesse sentido; flagrando-se, destarte, vício de

inconstitucionalidade. 

Diante  da  ocorrência  das  ilicitudes  supracitadas,  e  devido  à  não

concretização dos danos, pois a Lei ainda não foi votada, é imprescindível a

atuação jurisdicional para que cesse o ilícito, declarando-se a nulidade do

Projeto de Lei 121/2014, com a manutenção do status quo no que tange à

natureza jurídica das áreas objeto deste processo.

6. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA TUTELA

Tutela antecipada, segundo as lições de Leonardo Greco, é:

“Uma  decisão  interlocutória  de  mérito  que  o  juiz  pode
proferir  no  próprio  processo  de  conhecimento,  a
requerimento do autor, quando houver prova inequívoca e
verossimilhança das suas alegações e, por meio da qual se
antecipam  provisoriamente  os  efeitos  da  sentença  final
(CPC,  art.  273).  A  finalidade,  na  lição  precisa  de  José
Roberto Bedaque, é ‘acelerar a produção de efeitos práticos
do provimento, para abrandar o dano causado pela demora
do processo’”17.

Acelerar  a  produção  dos  efeitos  práticos  do  provimento.  Ou,  nas

palavras de  Luiz Guilherme Marinoni,  “garantir  a  frutuosidade da eventual

tutela final do direito ou de impedir que, enquanto essa não é concedida, possa

17 GRECO,  Leonardo.  Instituições  de  Processo  Civil,  volume  II:  processo  de
conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 401.
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ser produzido dano”.18

Ou seja, requer-se apenas a antecipação dos efeitos práticos da tutela

requerida, consistente na retirada do Projeto de  Lei 121/2014, ora impugnado.

Segundo o artigo 273 do Código de Ritos, no caso da tutela antecipada

de urgência, para que tal medida seja concedida, são necessários os requisitos

da verossimilhança da alegação em conjunto com o fundado receio de dano

irreparável ou de difícil reparação.

O primeiro, verossimilhança da alegação, nada mais é do que do que o

fumus  boni  iuris,  ou  seja,  a  probabilidade  da  existência  do  direito.  Nas

palavras de Leonardo Greco:

“A  verossimilhança  da  alegação,  fundada  em  prova
inequívoca, nada mais significa, em linguagem exótica, do
que o mesmo juízo de probabilidade da existência do direito
(fumus  boni  iuris),  que  é  pressuposto  das  medidas
cautelares”. 

Ora, no presente caso, por toda a documentação acostada, bem como

pelos  entendimentos  doutrinários  e  jurisprudencial  transcritos,  a

verossimilhança das alegações trazidas se mostra latente.

O segundo, e último requisito, está previsto no inciso I do citado artigo

273 do CPC, que é o mesmo pressuposto de qualquer medida cautelar, um

juízo firme de que o dano ocorrerá, se a tutela não for concedida em caráter de

urgência, ou seja, o periculum in mora. Acerca deste requisito, são as lições

de Luiz Guilherme Marinoni:

“De  outra  parte,  é  preciso  considerar  que  o  tempo
necessário  para  o  juiz  formar  a  sua  convicção  pode
obstaculizar  a  efetiva  tutela  do  direito  material.  A
antecipação da tutela contra o perigo derivado da demora do
processo objetiva propiciar a efetividade da tutela preventiva
(inibitória), isto é, da tutela que tem por fim evitar a violação
do  direito,  assim  como  a  efetividade  das  próprias  tutelas
posteriores ao ato contrário ao direito (de remoção do ilícito)
e ao dano (ressarcitória).
(...) 

18 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Teoria  Geral  do Processo.  6ª  ed.  rev. São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012. (Curso do processo civil; v. 1). p. 363.
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Contudo, a técnica da antecipação fundada em perigo não é
necessária apenas para dar ao juiz oportunidade de apreciar
a ameaça de lesão de modo tempestivo, mas também para
permitir a tempestividade da tutela de remoção do ilícito e
até mesmo da tutela ressarcitória.
(...) 
A tutela de remoção se volta contra a conduta que viola a
norma,  mas  não  produz  dano,  sendo  imprescindível  para
atuar o desejo de proteção da norma violada, qual seja o de
evitar  a  prática  da  conduta  presumida  pela  norma  como
capaz de produzir dano.”19

Nem  se  diga  ser  incabível  a  concessão  de  referida  medida  em

demandas  de  cunho  declaratório,  como  a  presente,  visto  que,  por  serem

antecipados apenas os efeitos práticos do provimento jurisdicional almejado,

não  há  incompatibilidade  para  tal,  como  leciona  abalizada  doutrina

processualista:

“Cabe antecipação de tutela em relação a efeitos de direito
material  de  pedidos  de  qualquer  natureza  (declaratória,
constitutiva ou condenatória), ressalvados certos efeito que,
pela  sua  própria  natureza,  dependem  do  trânsito  em
julgado.”20

“Além disso, a antecipação da tutela também é viável nas
ações declaratória e constitutiva.”21

Da  mesma  forma,  resta  clara  a  possibilidade  de  dano  de  difícil

reparação, visto que, uma vez que foi enviado para a Câmara dos Vereadores,

o Projeto de Lei  121/2014 autorizando a  alienação dos referidos imóveis

através  de  leilão,  a  realização  deste  ato  demandaria  gastos  de  recursos

públicos,  bem  como  ampliação  do  objeto  da  presente  demanda,  a  fim  de

anular-se referida alienação, havendo, inclusive, necessidade de inclusão no

polo passivo de eventuais adquirentes.

19 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Teoria  Geral  do Processo.  6ª  ed.  rev. São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012. (Curso do processo civil; v. 1). p. 279/280.

20 GRECO,  Leonardo.  Instituições  de  Processo  Civil,  volume  II:  processo  de
conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 403.

21 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Teoria  Geral  do Processo.  6ª  ed.  rev. São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012. (Curso do processo civil; v. 1). p. 280.

62



Ademais, Excelência, vislumbra-se, uma nova, e iminente, violação à

ordem jurídica pátria,  eis que o artigo 17, inciso I da Lei Federal 8.666/93

impõe a concorrência como modalidade de licitação aplicável à alienação dos

bens imóveis da Administração Pública, excepcionando-a apenas, no que se

autoriza o uso da modalidade leilão,  nas hipóteses do §5º do artigo 22 c/c

artigo 19, situações não enquadráveis no presente caso, como demonstrado,

justamente porque os imóveis não são inservíveis, como quer o Secretário da

Fazenda e o Prefeito, pois nenhum estudo pertinente que demonstre isso fora

realizado, não havendo, portanto, justificativa, tampouco avaliação.

Demonstrou-se,  afinal,  que  está  havendo  uma  ofensa  continuada à

ordem jurídica e, nessas hipóteses, a lei permite ao magistrado a concessão

de medida liminar. Assim prevê a Lei da Ação Civil Pública: 

“Art. 12 - Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou
sem justificação  prévia,  em decisão  sujeita  a  agravo,  [...]
para evitar grave lesão à ordem [...]”. 

Tratando-se de um  ilícito permanente,  isto  é,  de um ilícito  instalado

pelo então Prefeito Municipal e que ainda se encontra em plena consumação, é

imperiosa  a  atuação  emergente  do  Poder  Judiciário  para  cessar  a  sua

continuação e resguardar a ordem jurídica. 

Antecipando  eventual  argumentação  de  não  cabimento  de  tutela

antecipada  contra  a  Fazenda  Pública,  destaca-se  que  a  Lei  9.494/97,  que

aplicou à tutela antecipada as regras da Lei 8.437/92 não o fez em relação ao

artigo  2º  deste  diploma normativo,  do  que se  conclui  pela  possibilidade de

concessão  de  antecipação  de  tutela,  conforme  autoriza  o  artigo  12  da  Lei

Federal 7.347/85, bem como o artigo 273, inciso I do Código de Processo Civil.

Deve-se anotar, portanto, que esta Ação Civil Pública busca a retirada

do Projeto de Lei nº 121/2014 da pauta do Legislativo, ação que somente

pode ser realizada pelo Prefeito, resguardando-se o patrimônio público. 

Para restabelecer a ordem jurídica (“congelando” o ilícito) e acautelar o

interesse da coletividade, é indicada a antecipação da retirada do ilegal Projeto

de  Lei,  para  que  os  seus  efeitos  não  sejam  produzidos,  e,  por  via  de

consequência,  a  imposição  de  não  realização  ou,  se  já  em  trâmite,  a

suspensão de quaisquer atos que visem à alienação dos imóveis objetos do
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Referido Projeto de Lei, sob pena de multa diária, aplicando-se, a esta última

hipótese, se for o caso, o disposto no §7º do artigo 273 do Código de Processo

Civil.

7. DOS PEDIDOS

Ex positis, requer o Ministério Público:

a) seja a presente recebida e autuada;

b)  seja  dispensado da exigência de notificação do Município  para se

manifestar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art.

2º da Lei Federal 8.437/92, tendo em vista a Decisão do STF na ADC nº 5;

considerando os graves prejuízos e a urgência já relatados; a futura provável

impossibilidade  de  apreciação  em  primeira  instância  se  o  projeto  for

transformado em Lei; e, por fim, avaliando que, caso o Município seja citado,

poderá acelerar a votação do Projeto de Lei na Câmara, pois já se encontra

bloqueando  a  pauta  (embora,  no  nosso  entendimento,  esse  projeto  de  Lei

busca  efeitos  busca  efeitos  materiais  direcionados,  sem  o  caráter  de

abstratividade); deferindo, liminarmente, inaudita altera parte, com efeitos até a

análise definitiva do mérito:

b.1) obrigações de fazer consistentes na suspenção da votação

na Câmara de Vereadores e de retirar da Ordem do Dia o Projeto de Lei

nº  121/2014,  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Salvador,  o

Vereador Paulo Câmara; bem como dos atos decorrentes do mesmo, em

especial,  da anotação/averbação na matrícula dos imóveis objetos da

lide, de modo que os mesmos não sofram modificação de sua natureza

jurídica, qual sejam categoria de bens de uso comum do povo e de uso

especial, afetados como área verde, escolar, de lazer, etc.

b.2) em decorrência da decisão concedendo o pedido em “c”, a

obrigação de não fazer, em face do Município de Salvador, consistente
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na suspensão de quaisquer  atos que visem a alienação dos imóveis

presentes no Anexo do Projeto de Lei 121/2014, até análise definitiva do

mérito  da  presente  demanda,  sob  pena  de  multa  diária,  conforme

autoriza o §3º do artigo 273 em conjunto com o §4º do artigo 461, todos

do Código de Processo Civil, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a

ser recolhida em favor do fundo estadual de reparação dos interesses

difusos lesados a que se refere o art. 13 da lei 7.347/95;22

c)  seja  o  requerido  citado para  integrar  o  polo  passivo  da  relação

jurídico-processual,  dando-lhe  oportunidade  para,  se  quiser,  apresentar

resposta ou reconhecer a procedência do pedido, no prazo legal, sob pena

de revelia, devendo constar do mandado a advertência do artigo 285, segunda

parte, do Código de Processo Civil;

d)  no mérito, seja a presente demanda julgada procedente, para fins

de  declarar-se  a  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  121/2014,  bem como de

qualquer  ato  que  venha  a  ser  realizado  em  decorrência  do  mesmo  e  em

especial, da anotação/averbação na matrícula dos imóveis objetos da lide, de

modo que os mesmos não sofram modificação de sua natureza jurídica, qual

sejam categoria de bens de uso comum do povo e de uso especial, afetados

como área verde, escolar, de lazer, etc. E Obrigação de fazer consistente na

retirada  do  Projeto  de  Lei  nº  121/2014  da  Câmara  dos  Vereadores,  pelo

Prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, até que se realizem os

estudos técnicos adequados e presente a gestão participativa da sociedade.

e)  a  condenação do réu às custas processuais e demais verbas de

sucumbência, a serem revertidos em favor do Fundo Especial  do Ministério

22 LOTEAMENTO IRREGULAR - MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA -  ASTREINTES -
APLICABILIDADE  CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -  POSSIBILIDADE.  1.  Inexiste
qualquer impedimento quanto a aplicação da multa diária cominatória,  denominada
astreintes,  contra  a  Fazenda  Pública,  por  descumprimento  de  obrigação  de  fazer.
Inteligência do art.  461 do CPC. Precedentes.  3.  Recurso especial  provido.  (STJ -
REsp:  1360305  RS 2012/0272164-3,  Relator:  Ministra  ELIANA CALMON,  Data  de
Julgamento:  28/05/2013,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
13/06/2013)
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Público (Lei Estadual n. 12.241/98);

f) a observância do art. 18 da Lei 7.347/85 e do art. 27 do Código de

Processo Civil quanto aos atos processuais requeridos pelo Ministério Público;

g) a intimação pessoal do Ministério Público para acompanhar todos os

atos praticados no processo civil ora instaurado;

h)  produção  de  todos  os  meios  de  prova  em  direito  admitidos,  em

especial, prova testemunhal e documental, muito embora, em princípio, se trate

de causa em que está presente a possibilidade do julgamento antecipado da

lide,  vez  que  se  trata  de  prova  eminentemente  documental,  não  havendo

necessidade de prova testemunhal (CPC, art. 330, I, segunda parte);

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acompanha a presente Ação, peças extraídas do Inquérito Civil de nº

003.0.105374/2014.

Salvador, 19 de agosto de 2014.

HORTÊNSIA GOMES PINHO

Promotora de Justiça

PEDRO ANDRADE COELHO

ESTAGIÁRIO DE DIREITO
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