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RESUMO 

 
O trabalho da equipe de residentes atuantes na ocupação do Casarão nº 18, Ladeira 

da Praça, coordenada pelo Movimento em Defesa da Moradia e do Trabalho – MDMT, foi 

dividido em quatro eixos para desenvolvimento das propostas específicas: eixo 01 – Proposta 

para a Zona Especial de Interesse Social - ZEIS da 7ª Etapa/CHS; eixo 02 – Proposta 

Socioambiental e Desenvolvimento Territorial Sustentável; eixo 03 – Trabalho, Renda e 

Subsistência; e eixo 04 – Casarão nº 18, na Ladeira da Praça. Este trabalho se constitui no 

eixo 1, como uma proposta para a Zona Especial de Interesse Social - ZEIS da 7ª Etapa do 

Centro Histórico de Salvador, tendo em vista o fato do casarão nº 18 estar inserido na área 

da ZEIS do Centro Histórico, hoje ZEIS 163. O trabalho se baseia em uma pesquisa 

cronológica e bibliográfica sobre as intervenções públicas que ocorreram no Centro Histórico 

desde 1992 até o tempo presente. Em complemento, buscou-se o desenvolvimento de mapas 

para análises urbanas com base em pesquisas sobre o uso do solo atualizado, além da 

interseção das proposições para a área. No processo de trabalhos foi importante a escuta e 

participação dos moradores do Centro Histórico de diferentes associações sociais (Movimento 

em Defesa pela Moradia e Trabalho – MDMT, Associação Amigos do Centro Histórico – 

AMACH e Conselho Comunitário Social e de Segurança Pública do Centro Histórico – 

CONSEG-CHS). O objetivo geral é propor uma interseção de usos existentes e novos para a 

área, visando uma realidade viva e plural, ou seja, com diversidade de usos e formas de 

socialização no espaço. Dessa forma o trabalho busca utilizar a ZEIS como instrumento 

urbano de garantia do direito à moradia digna.  

Palavras-chave: Habitação em área central; Centro Histórico de Salvador - CHS; 7ª 

Etapa/CHS; Zona Especial de Interesse Social. 
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ABSTRACT 

 

The work of the residents in the occupation of Habitation nº 18, located at slope street called 

“Ladeira da Praça”, coordinated by the Movement for the Defense of Housing and Work - 

MDMT, was divided into four axes for the development of specific proposals: axis 01 - Proposal 

for Special Area of Social Interest – ZEIS 7th Step / CHS; axis 02 - Socio-environmental 

Proposal and Sustainable Territorial Development; axis 03 - Labor, Income and Subsistence; 

and axis 04 - Habitation nº 18, in the “Ladeira da Praça”. This work constitutes axis 1, as a 

proposal for the Special Social Interest Zone - ZEIS of the 7th Step of the Historic Center of 

Salvador, considering the fact that the house number 18 being inserted in the ZEIS area of the 

Historic Center, now ZEIS 163. The work is based on a chronological and bibliographical 

research on the public interventions that occurred in the Historical Center from 1992 to the 

present time. In addition, we sought the development of maps for urban analyzes based on 

research on the use of updated soil, in addition to the intersection of propositions for the area. 

In the process of work was important the listening and participation of residents of the Historic 

Center of different social associations (Movement in Defense for Housing and Work - MDMT, 

Association Friends of the Historic Center - AMACH and Social Community and Public Security 

Council of the Historic Center - CONSEG -CHS). The general objective is to propose an 

intersection of existing and new uses for the area, aiming at a living and plural reality, that is, 

with a diversity of uses and forms of socialization in space. In this way the work seeks to use 

ZEIS as an urban instrument to guarantee the right to decent housing. 

 

Key words: Housing in central area; Historic Center of Salvador - CHS; 7th Step / CHS; 

Special Area of Social Interest. 
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Introdução 
 

Após o período de aulas teóricas - composto pelas disciplinas: Produção Do Espaço, 

Políticas Urbanas e Direito à Cidade; Planejamento e Projeto de Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia para Assistência Técnica; Metodologias e Técnicas para Projetos Participativos; 

Projeto de Urbanização, Infraestrutura e Meio Ambiente; e Seminários Temáticos – deu-se 

início ao período de atividades práticas de assistência técnica com as comunidades. Como 

um marco dessa segunda fase do curso, foi realizado um seminário com a apresentação de 

demandas de comunidades para a turma de residentes. Após serem apresentadas em 

seminário, a turma fez visitas técnicas às localidades apresentadas para que fossem feitas as 

escolhas pelos profissionais residentes.  

Nesse processo a área de maior interesse pessoal foi sendo definida como a 

Ocupação do Movimento em Defesa da Moradia e Trabalho – MDMT, Ladeira da Praça, nº 

18, Centro Histórico de Salvador. Cinco residentes também se interessaram pela ocupação 

em edificação existente, na área histórica da cidade. Formou-se a equipe com quatro 

Arquitetos e Urbanistas e uma Assistente Social.  

Durante o desenvolvimento do Plano de Trabalho a equipe de residentes foi 

identificando desafios no trabalho, em geral relacionados com a localização da edificação em 

que se encontra a ocupação, área histórica da cidade de Salvador, considerada como 

patrimônio federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, patrimônio da 

humanidade pela Unesco. Para além do entendimento patrimonial, a ocupação se encontra 

em uma poligonal determinada enquanto Zona Especial de Interesse Social – ZEIS do Centro 

Histórico, fato que reforça a importância da frente social e do direito à cidade.  

Nesse sentido há uma retificação para a importância de uma ocupação habitacional 

na área e o suporte em assistência técnica da equipe de residentes para com a comunidade, 

com a discussão sobre moradia digna em áreas centrais.  

O edifício ocupado pelo Movimento em Defesa da Moradia e Trabalho – MDMT está 

inserido na poligonal da ZEIS nº 163, determinada pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano – PDDU, de Salvador do ano de 2016, tendo sido pontuada pela primeira vez no 

PDDU de 2008, como ZEIS nº114. A determinação da ZEIS 114 se dá a partir da 7ª Etapa do 

projeto de intervenção no Centro Histórico que se inicia em 1992, no governo de Antônio 

Carlos Magalhães. A 7ª Etapa surge como resultado de um Termo de Ajustamento de 

Condutas, em que o governo deveria reparar o excessivo número de famílias expulsas do 

Centro Histórico de Salvador durante a execução das etapas anteriores do projeto.  

A inserção em área de ZEIS, em especial pelo histórico da área, é tomada pela equipe 

de residentes como um ponto chave de possível fortalecimento dos moradores da ocupação 

na garantia pelo direito à cidade, e de forma mais específica, no que se refere à habitação em 
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área central. Nesse sentido um dos eixos de trabalho da equipe se configurou enquanto uma 

proposição para a ZEIS da 7ª Etapa, tendo em vista uma realidade viva e plural para a área, 

ou seja, com uma diversidade populacional e de usos para o Centro Histórico.  

De forma a manter o trabalho contextualizado com as dinâmicas contemporâneas de 

análise das cidades, a temática da sustentabilidade foi identificada como mais um eixo de 

trabalho, devendo-se contribuir com subsídios para o desenvolvimento sustentável, tanto do 

ponto de vista ambiental, como do socioeconômico da população moradora da ocupação e 

entorno. 

Tendo em vista a participação de uma assistente social enquanto componente da 

equipe de residentes, o trabalho passou a ser complementado com uma análise social, com 

atenção para discussão de temáticas como a geração de emprego e renda, e a viabilidade 

social de propostas feitas por outros residentes na frente arquitetônica. 

Como uma outra frente de trabalho da equipe, tem-se um aprofundamento para a 

edificação da ocupação em si, baseada nas análises e proposições feitas de forma macro e 

urbana, são feitas proposições para o espaço do casarão em si. Foram feitas pesquisas sobre 

o histórico do prédio, tendo sido identificados seus usos anteriores, ainda enquanto uso 

público, assim como foram feitas análises materiais tendo em vista o entendimento do prédio 

enquanto patrimônio histórico, inserido em uma poligonal de tombamento federal na cidade.   

Tem-se então os eixos de trabalho da equipe, sendo este caderno destinado a tratar 

da Proposição para a ZEIS da 7ª Etapa do Centro Histórico de Salvador, primeiro eixo de 

trabalho da equipe de residentes. Para além dos eixos específicos, o trabalho conta com uma 

primeira etapa de desenvolvimento de análises de forma coletiva, pontuadas no Caderno 1, 

contendo os itens de 1 a 4 em sumário, e sendo de autoria de toda a equipe de residentes. 

Em complemento a esse primeiro caderno coletivo, são feitos cadernos individuais para cada 

residente, sendo este, referindo-se como já dito à ZEIS da 7ª Etapa tendo, portanto, uma 

proposição urbana da área em que está inserida a Ocupação Ladeira da Praça, se 

constituindo como um eixo específico de trabalho, e como item 5, em complementação ao 

Caderno 1.    
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5. Uma proposta para a ZEIS da 7ª Etapa/CHS  
 
 

5.1. Objetivo geral 
 

Propor interseção de usos existentes e propostos – a partir da análise de diferentes 

planos já desenvolvidos para a área e que não foram adiante em execução e de conversas 

com moradores locais – tendo em vista a vida digna e o direito à cidade, entendendo uma 

realidade possível rica, diversificada em usos e formas de socialização, dessa forma, vivo e 

plural. 

 
5.2. Objetivos específicos 

 
O trabalho tem os seguintes objetivos específicos: 

 
� Apoiar os outros eixos de trabalho da equipe, com embasamento teórico e propositivo 

sobre o contexto urbano em que se insere a Ocupação no Casarão nº 18;  

  

� Analisar cronologicamente os projetos e propostas de intervenção no Centro Histórico 

de Salvador, em paralelo com o desenvolvimento do instrumento urbano das Zonas 

Especiais de Interesse Social, e da Assistência Técnica, enquanto possibilidade de 

atuação na área;   

  

� Entender porque não foram adiante as propostas para o Centro Histórico – com 

referencial a área da 7ª Etapa do Plano de Intervenção no CHS, posteriormente 

colocada como Zona Especial de Interesse Social do CHS. 

 
5.3. Justificativa do projeto no âmbito da proposta  geral coletiva, conceitos 

adotados e diagnósticos 

 
5.3.1. Justificativa 

 
Há décadas o Centro Histórico de Salvador – CHS, vem enfrentando um 

esvaziamento, com expulsão dos moradores a partir de planos urbanos feitos sem pensar nos 

mesmos. É possível comparar a população local indicada pelo CENSO 2010, 8.255 

habitantes, com a população indicada no site INFORMS CONDER de 2016, 5.985 habitantes. 

Em escala ainda maior, analisando-se a população do Centro Antigo de Salvador, também é 

possível constatar uma redução no número de habitantes, de 79.776 habitantes em 2010, 

para 77.721 habitantes em 2016. (SOUZA, 2010; INFORMES CONDER, 2016).  
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Nesse sentido é necessário ampliar as discussões do trabalho para além da edificação 

em que se encontra a população do MDMT, e reforçar e embasar as propostas para a 

ocupação a partir da análise do seu entorno. Em escala urbana, identifica-se a edificação 

inserida na Zona Especial de Interesse Social do Centro Histórico – ZEIS 114, conforme o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 2008 e ZEIS 163, conforme o PDDU de 

2016. A partir do gancho da própria legislação urbana da cidade de Salvador, faz-se 

necessário uma análise e proposição quanto à ZEIS do Centro Histórico, como uma 

possibilidade de se utilizar esse instrumento urbano para a garantia da moradia digna para a 

população local.  

 

5.3.2. Conceituações 
 

Entendendo o termo “moradia digna”, para além do morar em si, mas o morar com 

infraestrutura, a partir do reconhecimento do direito à moradia pela Constituição Brasileira de 

1988 e regulamentado pelo Estatuto da Cidade em 2001 É possível compreender este termo 

como o direito à arquitetura e à cidade, ou seja, como a garantia de um morar para além do 

abrigo físico, atendendo também às necessidades de acessibilidade, segurança, 

infraestrutura e serviços básicos, localização adequada em relação ao local de trabalho e a 

equipamentos urbanos, de todo cidadão brasileiro. (EMILIANO, 2016; SOUZA, 2014).  

É possível entender que o acesso à moradia digna se dá a partir do acesso à cidade 

com redução de distâncias entre o morar e o local de trabalho, e entre o morar e a oferta de 

serviços e infraestrutura, ou seja, com edificações próximas tendo usos diversos. E a partir da 

socialização, ou seja, da diversidade social e cultural em espaços próximos. Dessa forma é 

possível chegar ao uso dos termos “vivo” e “plural”, como esse espaço que atenda dignamente 

à população.  

Chega-se então ao entendimento de que é importante uma proposta para a ZEIS do 

Centro Histórico tendo em vista uma realidade viva e plural para a população local, na tentativa 

de que a ZEIS faça valer enquanto instrumento urbano de garantia do direito à cidade.  

 

5.3.3. Metodologia 
 

O trabalho foi baseado em uma pesquisa cronológica e bibliográfica tendo como 

referência o instrumento urbano de Zona Especial de Interesse Social – ZEIS e a área urbana 

do Centro Histórico de Salvador.  

Em paralelo à pesquisa bibliográfica foram feitos diálogos com a população local, 

tendo em vista os moradores da ocupação e participantes das oficinas do Casarão nº 18, da 

Ladeira da Praça. E, no sentido de ampliar o olhar para outros moradores da área da ZEIS, 

buscou-se um diálogo com representantes da Associação de Moradores e Amigos do Centro 
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Histórico de Salvador – AMACH e com representante do Conselho Comunitário Social e de 

Segurança Pública do Centro Histórico – CONSEG-CHS. 

5.3.4. Zonas Especiais de Interesse Social 
 

A Constituição Federal de 1988 introduziu o princípio da função social da cidade, que 

é regulamentado pela lei federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. 

A partir de então os municípios passam a dispor de instrumentos urbanos, incorporados aos 

planos diretores, que tem como objetivo garantir o cumprimento da função social da 

propriedade urbana. Dentre esses instrumentos, tem-se a Zona Especial de Interesse Social 

– ZEIS, de responsabilidade do poder público municipal. 

As Zonas Especiais de Interesse Social se constituem em um instrumento urbano para 

regularização fundiária (urbanística e jurídico-legal) e para a produção, manutenção ou 

qualificação da Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP) 

(...). (PDDU, 2016, p.85). As ZEIS têm como objetivo, portanto, garantir o direito de 

permanência dos moradores em seus locais de moradia, sendo seu processo de 

regularização participativo, com mobilização social. Nesse sentido, entende-se esse 

instrumento urbano – em tendo seu processo de regulamentação com uma metodologia de 

participação popular eficiente - como uma forma de resistência social e de melhoria no 

ambiente construído. Assim como de garantia do direito à cidade. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador de 2016 (PDDU) determina 

cinco tipos de ZEIS, dessas, a ZEIS 163, oriunda da 7ª etapa do projeto de intervenção no 

Centro Histórico da cidade, é indicada como ZEIS do tipo 2. 

As categorias das ZEIS encontram-se definidas no art. 163 do PDDU e são 

subdivididas em: 

I - ZEIS-1: assentamentos precários – favelas, loteamentos irregulares e 

conjuntos habitacionais irregulares; 

II - ZEIS-2: edificação ou conjunto de edificações deterioradas, desocupadas 

ou ocupadas, predominantemente, sob a forma de cortiços, habitações 

coletivas, vilas ou filas de casas; 

III - ZEIS-3: compreende terrenos não edificados, subutilizados ou não 

utilizados; 

IV - ZEIS-4: assentamentos precários, ocupados por população de baixa 

renda, inseridos em APA ou APRN; 

V - ZEIS-5: assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e 

comunidades tradicionais, especialmente aquelas vinculadas à pesca e 

mariscagem. (PDDU, 2016, p.35). 

 

Conforme indicado no PDDU de 2016, as ZEIS 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; 

II - Assegurar as condições de habitabilidade e integrar os assentamentos 

precários ao conjunto da cidade; 

III - Incentivar a utilização de imóveis não utilizados e subutilizados para 

programas habitacionais de interesse social; 

IV - Permitir a participação e controle social na gestão desses espaços 

urbanos; 

V - Promover o respeito às áreas de proteção cultural e ambiental; 

VI - Flexibilizar os parâmetros urbanísticos com vistas à regularização 

fundiária – urbanística e jurídico-legal – dos assentamentos precários, 

cortiços e conjuntos habitacionais. (PDDU, 2016, p.85). 

 

Para a ZEIS se efetivar enquanto instrumento urbano de garantia da função social da 

propriedade, é preciso que ela passe por um processo de regularização. Conforme o PDDU 

de 2016, o Plano de Regularização Fundiária de ZEIS deve ser constituído por:  

I - Plano de Massas da Urbanização; 

II - Plano de Regularização Jurídico-Legal; 

III - Plano de Ação Social e Reassentamento.  

§1º Nas ZEIS-2, fica dispensada a exigência de Plano de Massas da 

Urbanização. (PDDU 2016, p. 38). 

Para esse processo é necessária a criação de uma Comissão de Regularização de 

ZEIS, que deve ter representantes das seguintes frentes: 

Poder Executivo Municipal; 

Poder Legislativo Municipal - identificado com a região da ZEIS, População 

moradora da ZEIS; 

Associações de moradores dos bairros do entorno da região demarcada 

como ZEIS; 

Proprietários de imóveis localizados na ZEIS. (PDDU 2016, p.39). 

A ZEIS, objeto de estudo desse trabalho é identificada pelos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador - PDDU, de 2008 e de 2016, sendo oriunda da 7ª Etapa 

do projeto de intervenção no Centro Histórico da cidade, é indicada como ZEIS do tipo 2. 

Como apêndice neste trabalho, encontram-se quadros comparativos sobre o que diz o PDDU 
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de 2008 e o PDDU de 2016 sobre Zonas Especiais de Interesse Social, com seus conceitos, 

classificações e detalhamentos quanto ao processo de regularização fundiária.  

Para este trabalho, buscou-se uma proposição quanto à ZEIS do Centro Histórico, que 

não se configura como um Plano de Regularização Fundiária de ZEIS, trabalho complexo, 

que demanda equipe interdisciplinar e tempo maior do que o disponível na Residência 

AU+E/UFBA. A proposta envolve indicações de usos dos imóveis, de forma a se chegar a 

uma realidade viva e plural para a área estudada, e pode ser incluída em um possível 

processo de regularização fundiária para esta ZEIS.  

Para este trabalho de Assistência Técnica, buscou-se um contato com a comunidade 

do Centro Histórico – no que tange ao território determinado pelo poder público enquanto ZEIS 

nº 163/PDDU 2016 – com os seguintes grupos: 

� Ocupação do Casarão nº 18, na Ladeira da Praça, coordenada pelo Movimento em 

Defesa da Moradia e do Trabalho – MDMT – comunidade que demandou o serviço de 

Assistência Técnica através da Residência AU+E/UFBA, e com a qual foram 

realizadas as oficinas participativas pelo grupo de residentes; 

� Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador – AMACH – 

identificada em diversos materiais estudados enquanto referência bibliográfica no 

decorrer do trabalho. O contato com a AMACH se deu através de uma reunião com a 

representante da instituição;  

� Conselho Comunitário Social e de Segurança Pública do Centro Histórico de Salvador 

- CONSEG-CHS – identificado através do contato com a prefeitura bairro do Centro 

Histórico e cujo contato se deu através de uma reunião com o representante da 

instituição. 

 

5.3.5. Análise Cronológica – ZEIS e CHS 
 

Para aprofundar a análise sobre as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e o 

Centro Histórico de Salvador – CHS, entendendo a relação entre esse instrumento urbano e 

essa área da cidade, é feita uma análise cronológica envolvendo as duas frentes.  

Como período de início tem-se a década de 1970, quando ocorre a transferência das 

atividades administrativas da cidade de Salvador para o Centro Administrativo da Bahia – 

CAB. Essa década é marcada também pelo surgimento da nova centralidade urbana, a região 

do Shopping Iguatemi. Com a criação do CAB e a construção do shopping Iguatemi – hoje 

shopping da Bahia - modifica-se a dinâmica urbana na cidade e o Centro Antigo, que abrigava 

diversas funções econômicas e administrativas da cidade, vai tendo seus usos e público 

transformados.  
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O Centro Antigo de Salvador – CAS, que envolve o Centro Histórico, foi então 

modificado. Com a redução dos serviços administrativos na área e, mudança no perfil do 

comércio local, a população que ocupa a área vai então se modificando. O Centro Histórico 

passa a ser moradia de um grupo social mais empobrecido da cidade, em geral, pessoas 

negras. Com a mudança de pública, são reduzidas também as reformas em infraestrutura e 

tem-se uma degradação da área, possível de ser entendida como um abandono do Centro 

Antigo, não pelos novos moradores, mas pelo poder público, que gradativamente deixa de 

investir nessa região da cidade. (FRANCO, 1995; GOMES e FERNANDES, 1995). 

Paralelo ao processo de degradação material com a ausência do poder público, o 

Centro Histórico, entendo-o enquanto o Pelourinho, recebe um processo intenso de 

investimento, através dos grupos culturais negros, o que reafirma o “Pelourinho enquanto 

território central numa rede de territórios negros nessa cidade tão negra que é Salvador. ” 

(GOMES e FERNANDES, 1995). Como um terceiro aspecto que tem consequências no 

Centro Histórico, tem-se um processo de valorização do patrimônio histórico e cultural no 

turismo das cidades no Brasil. Nesse sentido o governo direciona um olhar com um peso 

turístico, em detrimento das frentes de habitação e de cultura para a área. (GOMES e 

FERNANDES, 1995). 

Em um segundo marco temporal, no ano de 1983, destaca-se a Lei Municipal nº 3289 

que cria as Áreas de Proteção Cultural e Paisagística de Salvador (APCP), definindo como 

uma delas o Centro Antigo de Salvador. Percebe-se então uma determinação legal sob a 

área, destacando a importância do seu patrimônio material e sua espacialidade enquanto 

paisagem urbana. No ano seguinte, em 1984, ocorre o tombamento do Centro Histórico de 

Salvador pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, seguindo uma 

lógica de identidade nacional relacionada a essa frente material do país. Nesse mesmo ano é 

promulgada a Lei de Uso e Ocupação do Solo indica as Áreas de Proteção Sócio - Ecológicas 

(APSE), já sendo possível entender um pensamento público voltado para as atuais ZEIS. Em 

1985 o Centro Histórico de Salvador é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. 

E o município de Salvador lança a Lei Municipal nº. 3.592 que trata das Áreas de Proteção 

Sócio Ecológica (APSE), hoje ZEIS.  

Em 1988, como pontuado anteriormente, a Constituição Federal trata do conceito de 

Função Social da Propriedade, através dos seus artigos 182 e 183. Através deles, os 

municípios, através dos planos diretores – obrigatórios para cidades com mais de vinte mil 

habitantes - passam a ter o dever de se utilizarem de instrumentos urbanos que garantam o 

cumprimento da função social da propriedade, para garantia do bem-estar de todos os 

cidadãos. Nesse sentido: 
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§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - Parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 

de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. (Constituição Federal, 1988, Art. 

182. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.).   

 
O ano de 1992 destaca-se pelo início do Plano de Intervenção no Centro Histórico de 

Salvador – CHS, no governo de Antônio Carlos Magalhães. Iniciaram-se uma série de 

intensas intervenções na área tendo três estratégias base:  

 

� Investir no turismo, visando ao desenvolvimento econômico. Seguindo 

tendência mundial, aqui também se apontava a cultura como o diferencial 

capaz de agregar mais valor ao "produto Bahia", elevando sua 

competitividade no contexto nacional e internacional; 

� Valorizar a identidade cultural e as tradições da Bahia; 

� Executar uma política que conduzisse à manutenção de um grupo 

político-econômico no Estado, desenvolvendo política de visibilidade e 

credibilidade na cidade do Salvador. (MOURAD, 2011, p. 76). 

 
O projeto foi dividido em sete etapas, sendo que entre a primeira e a sexta etapas 

foram removidas de forma autoritária mais de 2.000 famílias. Essas eram, em geral, 

compostas por pessoas negras e pobres, muitas das quais, se viram obrigadas a morar em 

outros bairros, por vezes mais distantes da área central, e sem a mesma oferta de serviços e 

infraestrutura. Muitos, em não conseguindo manter a vida em outros bairros, chegaram a 

retornar para o Centro, mas como pessoas em situação de rua, vivendo nas ruas ao lado dos 

prédios antigos em que moravam, edificações que por vezes não foram reformadas pelo poder 

público, e sem uso, foram se deteriorando rapidamente, em processo cujos espectadores 

imediatos eram seus antigos moradores, agora em situação de rua.  As etapas foram então 
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desenvolvidas de forma a investir em consumo, lazer e cultura, visando turismo e 

entretenimento, em área histórica, sendo necessário, portanto a retirada do uso enquanto 

habitação pelos antigos moradores, para a ocupação da área por um novo público, de classe 

social média a alta. (GOMES e FERNANDES, 1995; MOURAD, 2011). 

As intervenções realizadas nesse programa evidenciam a aplicação do 

conceito de renovação urbana: descaracterização do miolo das quadras para 

dar lugar as praças, destruição dos quintais e dos anexos às edificações - 

modificação do ambiente construído herdado - substituição de usos e 

expulsão da população residente. (MOURAD, 2011, p. 80). 

 
Em 2001 é decretada a Lei nº 10.257 - Estatuto da Cidade, que regulamenta a função 

social da propriedade com os instrumentos de política urbana, entre eles as Zonas Especiais 

de Interesse Social- ZEIS. Em 2004 o Plano de intervenção no Centro Histórico de Salvador 

(iniciado em 1992) foi interrompido por ação do Ministério Público. Nesse mesmo ano é 

publicada a Lei Municipal nº. 6586 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, indicando as 

Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS). 

 
Em 2005, ocorre a Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 7ª Etapa, tendo 

em vista o número excessivo de famílias removidas de maneira autoritária nas etapas 

anteriores. Essa etapa envolve recursos estaduais, federais e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, através do Programa Monumenta. Dessa forma, deixa de ser uma 

intervenção comandada exclusivamente pelo poder público estadual.  

Entre os anos de 2007 e 2010 foi elaborado o Plano de Reabilitação Integrado, 

Participativo e Sustentável do Centro Antigo de Salvador - CAS, pelo Governo do Estado da 

Bahia –com o então governador Jacques Wagner - através do Escritório de Referência do 

Centro Antigo de Salvador – ERCAS. O plano analisa a realidade do Centro Antigo da cidade 

em diversas frentes sociais, econômicas e ambientais na época, e tem como base as 

seguintes proposições:  

1 - Fomento à atividade econômica no CAS;  

2 - Ampliação da competitividade das atividades econômicas do CAS; 

3 - Preservação da área da encosta do frontispício; 

4 - Incentivo ao uso habitacional e institucional no CAS; 

5 - Dinamização do bairro do Comércio e revitalização da orla marítima do 

CAS;  

6 - Qualificação dos espaços culturais e monumentos do CAS 

7 - Estruturação do turismo cultural no CAS; 

8 - Aprimoramento das ações e serviços de atenção à população vulnerável 

do CAS;  
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9 - Otimização das condições ambientais;  

10 - Requalificação da infraestrutura do CAS;  

11 - Redução da insegurança no CAS;  

12 - Valorização do CAS a partir da educação patrimonial;  

13 - Criação de um Centro de Referência da Cultura da Bahia;  

14 - Gerenciamento e implantação do Plano de Reabilitação. (BAHIA, 2010). 

 
Algumas ações do plano foram implementadas, mas as proposições não foram 

atingidas na íntegra, sendo possível acompanhar o que houve de mudança através da 

publicação Centro Antigo de Salvador; Plano de Reabilitação Participativo: Avanços, de 2014, 

que analisa o que ocorreu na área diante das quatorze proposições.  

Em 2008 é publicado o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, 

indicando a Zona Especial de Interesse Social do Centro Histórico como a ZEIS nº 14, ainda 

sem poligonal definida, mas pontuada na região determinada como sendo da 7ª Etapa do 

projeto de requalificação do Centro Histórico iniciado em 1992. Também nesse ano é 

publicada a Lei nacional nº 11.888 - Assistência Técnica, que obriga os municípios a 

oferecerem serviços de arquitetura e engenharia de forma gratuita para famílias de até três 

salários mínimos.  

Entre os anos de 2010 e 2013 ocorre a Consultoria para regulamentação da ZEIS 

nº114 do PDDU 2008, através de um convenio entre à Aliança de Cidades/Banco Mundial, a 

empresa Vivenda, Consultoria, Assessoria e Planejamento, LTDA-ME e a Fundação Mario 

Leal Ferreira (FMLF - Prefeitura Municipal de Salvador). O processo de regulamentação da 

ZEIS seguiu as determinações do PDDU 2008, indicados nos quadros do apêndice 1 deste 

trabalho, tendo sido desenvolvidos um Plano de Urbanização, Plano de Regularização 

Fundiária, e Plano de Ação Social e de Gestão Participativa. (VIVENDA, 2010/2013). Apesar 

de ter sido feito um trabalho amplo na consultoria, envolvendo os três planos necessários para 

a regulamentação da ZEIS, o processo não se efetivou. 

 Em 2014 é sancionada a Lei Municipal nº 8553, que trata dos imóveis urbanos 

abandonados na cidade, dispondo sobre a arrecadação e a tomada de posse pela 

administração pública desses imóveis.  

Em 2016, é publicado o novo Plano Diretor de Desenvolvimento do Centro Histórico, 

sendo a ZEIS do Centro Histórico agora indicada enquanto ZEIS nº 163, tendo sua poligonal 

definida a partir da consultoria para regulamentação da ZEIS realizada entre 2010 e 2013. Na 

consultoria, levou-se em conta a poligonal da 7ª Etapa do projeto de intervenção na área 

iniciado em 1992, para definir a poligonal da ZEIS. A partir dessa relação, define-se nesse 

trabalho, a ZEIS do Centro Histórico como a ZEIS da 7ª Etapa.  

Em 2017, é lançado pela prefeitura o Programa Salvador 360, tendo como uma das 

suas frentes de intervenção, o Eixo Centro Histórico. O programa tem previsão de 
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regulamentação da ZEIS do Centro Histórico. Nesse ano, fazendo parte desse programa, é 

sancionada a Lei Municipal nº 9.215 - Programa Revitalizar, que institui incentivos como 

redução em impostos para quem investir em imóveis no Centro Histórico para comércio e 

serviços. É possível entender que essa lei, juntamente com a lei municipal nº 8553, de 2014, 

visam um público específico para a área, com poder aquisitivo de forma a investir em imóveis 

antigos – que exigem altos recursos, buscando assim um público semelhante ao que se 

buscava na intervenção iniciada em 1992.  Em 2018, tem-se o processo de revisão da Lei nº 

3289/1983 - Lei de Áreas de Preservação Cultural e Paisagística do município - APCP e 

Regulamentação da ZEIS do Centro Histórico de Salvador (ZEIS 163). 

Percebe-se nesse sentido duas frentes, uma do direito à cidade, com a determinação 

das ZEIS enquanto instrumento urbano que possa garantir a função social da propriedade, e 

uma outra, oposta, inserida da realidade de cidade espetáculo, visando o Centro Histórico 

como palco de turismo, lazer e entretenimento. Verifica-se um intenso número de proposições, 

planos e projetos para a área, sem sua execução efetiva no que tange à garantia de equidade 

no acesso ao Centro Histórico. Acaba-se por prevalecer projetos que visam um público de 

turistas e de uma população de renda média e alta, em geral brancos, enquanto que a maior 

parte da população da cidade, em especial moradores antigos do Centro Histórico, em geral 

negros e pobres, são excluídos da área à medida que a mesma é valorizada pelo poder 

público.  

 

5.3.6. Mapas Urbanos 
 

Em complemento ao entendimento sobre as ZEIS enquanto instrumento urbano, e da 

análise cronológica envolvendo o Centro Histórico de Salvador e a ZEIS, são feitos quatro 

mapas de análises urbanas, colocados no Apêndice 2 deste trabalho. Em todos os mapas 

tem-se como referência o edifício nº 18, da Ladeira da Praça, em que se insere a Ocupação 

do MDMT, comunidade demandante do processo de Assistência Técnica. 

 O primeiro mapa busca identificar as duas poligonais que envolvem a área, a poligonal 

da 7ª Etapa e a poligonal da ZEIS nº 163, do Centro Histórico, entendida nesse trabalho como 

a ZEIS da 7ª Etapa. Destaca-se também nesse mapa a interseção entre essas duas 

poligonais, assim como a área que foi indicada na Consultoria para Regulamentação da ZEIS 

nº 114, do PDDU 2008, mas que foi eliminada na determinação da área da ZEIS 163, PDDU 

2016.  
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Figura 01: Mapa de Poligonais da área da ZEIS da 7ª Etapa/CHS. Montagem: A autora. Fonte: Base 
sicar (1992); Relatório Consultoria ZEIS (2010); PDDU (2016); LOUOS (2016). 
 

A interseção entre as poligonais envolve as seguintes ruas: em paralelo, a Rua do 

Saldanha e a Rua São Francisco, e as transversais, Ladeira da Praça, Rua do Tijolo, Rua 

Guedes de Brito, Rua 3 de Maio e a Rua do Bispo. 

Para os mapas de uso do solo e conservação dos imóveis foram analisados 218 

imóveis localizados na área envolvida pelas duas poligonais.  
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Figura 02: Atualização do mapa de uso do solo da área da ZEIS da 7ª Etapa/CHS. Elaborado por: A 
autora. Fonte: Base sicar (1992); Relatório Consultoria ZEIS (2010); PDDU (2016); LOUOS (2016); 
Dados obtidos em campo pela equipe CHS/Ladeira da Praça RAU+E/UFBA (2018). 
 

Foram identificados os seguintes usos: residencial, sendo 59 imóveis, destes, 18 do 

Programa de Habitação de Interesse Social – PHIS e 17 do Programa de Habitação para 

Servidores Estaduais – PROHABIT; 18 imóveis com uso misto, tendo habitação e comércio; 

22 imóveis sendo utilizados para comércio ou serviços, sendo que apenas 7 estão dentro da 

poligonal da ZEIS da 7ª Etapa; 11 imóveis são utilizados para comércio no térreo, mas não 

tem uso nos andares superiores; 36 imóveis estão fechados; 30 imóveis são institucionais, 

sendo assim considerados edifícios religiosos, associações e ONGs; 33 imóveis estão em 

estado avançado de deterioração, sendo assim considerados como ruínas; 3 imóveis/ 

terrenos estão em obras, sendo um deles o último edifício do PHIS sendo construído; há 6 

estacionamentos, sendo que 5 deles são terrenos livres utilizados como estacionamentos; e 

nenhum espaço – como os miolos das quadras, por exemplo – para uso comum, como uso 

recreativo pela comunidade.  

Considerando-se os imóveis sem uso nos andares superiores, os imóveis fechados, 

as ruínas e os espaços livres usados para estacionamento, chega-se a um percentual de 

38,99%, ou seja, quase que 40% dos imóveis em estado de subutilização, e expostos a 

degradação pela falta de uso ou manutenção. 
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Figura 03: Atualização do mapa de conservação dos imóveis da área da ZEIS da 7ª Etapa/CHS. 

Elaborado por: A autora. Fonte: Base sicar (1992); CONSULTORIA UNESCO/SECULT: Angela 

Gordilho Souza (Coordenação) (2009); Relatório Consultoria ZEIS (2010); PDDU (2016); LOUOS 

(2016); Dados obtidos em campo pela equipe CHS/Ladeira da Praça RAU+E/UFBA (2018). 

 

Para determinar o estado de conservação dos imóveis, utilizou-se os parâmetros de 

“bom”, para os imóveis que apresentassem um nível baixo, ou que não apresentassem 

malefícios aparentes, como descolamentos de pintura e/ou reboco, rachaduras, problemas 

estruturais ou quaisquer tipos de degradação, sendo identificados 40 imóveis nesse estado 

de conservação. “Regular”, sendo 103 imóveis nesse estado, percebendo-se uma quantidade 

maior de características de degradação. “Precário”, com processo de degradação já mais 

avançado, em especial nos imóveis subutilizados, sendo 33 imóveis nesse estado de 

conservação. “Ruínas”, sendo imóveis já bastante degradados, sem possibilidade de uso pela 

ausência de cobertura e presença de vegetação no seu interior, sendo 33 imóveis 

identificados. Foram identificadas 3 obras, sendo uma do PHIS, como dito acima, e 6 

estacionamentos.   

Em percentuais, partindo do total de 218 imóveis analisados tem-se: 18,34% dos 

imóveis em bom estado de conservação, 47,24% em estado regular e 30, 27%, em estado de 

conservação precário ou em ruínas.  
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Figura 04: Atualização do mapa de conservação dos imóveis da área da ZEIS da 7ª Etapa/CHS. 

Elaborado por: A autora. Fonte: Base sicar (1992); Relatório Consultoria ZEIS (2010/2013); PDDU 

(2016); LOUOS (2016); MOURAD (2011); Patrimônio Cultural da Bahia, IPAC (2011); Dados obtidos 

em campo pela equipe CHS/Ladeira da Praça RAU+E/UFBA (2018). 

 

Estando a ZEIS inserida no Centro Histórico da cidade, entende-se necessária uma 

percepção sobre os imóveis considerados como patrimônio histórico, inseridos na poligonal, 

ou no seu entorno imediato. Nesse sentido são identificados 6 imóveis com tombamento 

individual em nível federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

sendo um deles o Elevador Lacerda, importante ponto turístico e fundamental equipamento 

de mobilidade urbana conectando as cidades alta e baixa. São 2 imóveis tombados 

individualmente em nível estadual pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado 

da Bahia – IPAC, sendo um deles de uso administrativo do poder público municipal, o Paço 

Municipal, e o segundo, a sede do Corpo de Bombeiros, importante instituição também na 

frente pública.  

São também identificados como patrimônio histórico, porém sem tombamento 

individual, 8 imóveis, sendo eles o Palácio Rio Branco, a sede da Prefeitura Municipal de 

Salvador, o Liceu de Artes e Ofícios, os edifícios sedes do IPAC, o edifício sede do Institutos 

dos Arquitetos do Brasil, seção Bahia – IAB/BA, os edifícios do Tesouro 1 e 2, e a edificação 



25 
 

nº 18 da Ladeira da Praça, sede da ocupação do MDMT, tomada como partido para o 

desenvolvimento das análises.  

Além do tombamento individual, todos os imóveis inseridos nas poligonais da 7ª Etapa 

em si e da ZEIS nº 163, PDDU 2016 – considerada como ZEIS da 7ª Etapa – estão dentro da 

poligonal do Centro Histórico da cidade, tombada em nível federal pelo IPHAN e considerada 

como patrimônio internacional pela UNESCO. Percebe-se então a relevância da área em 

questão no que tange ao patrimônio histórico, com usos administrativos e institucionais de 

importância para a cidade.   

 

5.3.7. Programas habitacionais na área 
 

Diante do contexto da 7ª Etapa do projeto de recuperação do Centro Histórico, é 

possível identificar dois programas habitacionais na área de estudo, ambos inseridos no 

Programa Monumenta, com verba do governo federal. São eles, o Programa de Habitação de 

Interesse Social – PHIS e o Programa de Habitação para Servidores Estaduais – PROHABIT, 

cujo Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para sua execução foi assinado em 2005.  

Entende-se que a iniciativa dos programas é positiva, no sentido de recuperar o uso 

habitacional na área, em especial pela população mais carente economicamente, e em 

diversidade socioeconômica, com a inserção de servidores estaduais. Porém, em analisando 

o material da “Perícia Popular no Centro Histórico de Salvador - Avaliação da Implementação 

do TAC da 7ª Etapa”, de 2017, uma parceria entre a Associação de Moradores e Amigos do 

Centro Histórico – AMACH e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 

e, em visitando alguns imóveis, é possível constatar que todos têm problemas construtivos, 

apesar de não terem sido entregues há muito tempo.   

Quanto ao Programa de Habitação de Interesse Social – PHIS, o objetivo era a 

recuperação de 22 imóveis para habitação, em um total de 108 famílias beneficiadas, e 

execução de 13 pontos comerciais. Até o ano de 2017 foram recuperados 18 imóveis, sendo 

83 famílias beneficiadas, o que representa 76,85% do total esperado. Há um imóvel para 

habitação em execução, que abrigará 13 famílias. Após o final dessa última obra serão então 

96 famílias atendidas, em um percentual de 88,88% do total esperado. Vão faltar 12 famílias 

atendidas.  

Quanto ao Programa de Habitação para Servidores Estaduais - PROHABIT, o objetivo 

era a recuperação de 55 imóveis para habitação, sendo 234 famílias atendidas, e 42 pontos 

comerciais. Até o ano de 2017 foram recuperados 17 imóveis para uso habitacional, sendo 39 

famílias atendidas, o que representa 16,66% do total. Faltariam executar 38 imóveis, 

atendendo a 195 famílias restantes, ou seja, 83,33% do total esperado não foi atendido. Em 
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2017 havia a previsão para execução de 2 imóveis, que abrigariam 8 famílias, ou seja, 3,41% 

do total esperado.   

Entende-se que o PHIS representa uma possibilidade de retratação do poder público 

frente à retirada autoritária de mais de 2000 famílias nas etapas anteriores do projeto de 

recuperação Centro Histórico iniciado em 1992. No entanto, o número de 96 famílias 

beneficiadas pelo PHIS não representa nem 5% das mais de 2000 famílias retiradas da área. 

Ao baixo percentual, acrescenta-se o fato de todos os imóveis entregues pelo PHIS terem 

problemas construtivos, ou seja, o programa acabou por não solucionar a problemática da 

habitação na área. Da mesma forma, o PROHABIT, enquanto inserção de moradores de 

extrato social diversificado, também não atinge as expectativas, também pelo baixo percentual 

de famílias beneficiadas e pelo estado de conservação dos imóveis.  

Verifica-se, portanto, a necessidade de se rever a frente de habitação para a área, 

tendo em vista uma diversidade socioeconômica e de modalidades habitacionais. Entende-se 

possível associar moradias sociais, com oferta de assistência técnica gratuita para as famílias, 

além de moradias para servidores públicos, moradias de mercado e residências estudantis, 

em uma realidade viva e plural, que se somaria ao potencial turístico e cultural, além da 

localização central da área.  

 
5.4. O que propor agora? 

 
 

Entende-se que o processo de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, iniciado 

em 1992, foi proposto e executado de forma excludente, no contexto da cidade espetáculo, 

tendo em vista o turismo em detrimento dos antigos moradores. Desde então, diversos foram 

os planos e propostas para a área, mas, em geral, todos mantem as características 

excludentes, e, quando se propõe algo que se aproxima de uma solução mais igualitária, está 

não é executada e se executada, se dá de forma oposta à proposição. Tendo em vista a 

ausência de soluções eficazes executadas, no que diz respeito a atender o direito à cidade 

dos moradores tradicionais da área, e, tendo em vista o entendimento da importância de uma 

realidade viva e plural para a área, desenvolve-se uma proposta de trabalho para a área da 

ZEIS da 7ª Etapa. 

A partir da leitura de autores como Franco (1995), assim como Gomes e Fernandes 

(1995), e analisando as quatorze propostas do Plano de Reabilitação Participativo para o 

Centro Antigo de Salvador (2010), entende-se importante uma ampla oferta de usos dos 

imóveis do Centro Antigo. Com uma diversidade nos usos, se pode chegar a diferentes grupos 

sociais convivendo no mesmo espaço, seja enquanto turista, enquanto morador local ou 

morador da cidade, mas que usufrui dos espaços no Centro Antigo. Tenta-se então propor 

uma realidade em que haja vida de forma constante na área.   
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Como apêndice 3 deste trabalho tem-se um mapa desenvolvido com base nas análises 

anteriores de forma a fazer uma interseção entre usos já existentes nos imóveis da área 

analisada, com usos propostos tendo em vista planos ou trabalhos já realizados para a área. 

Esses usos propostos são indicados para os imóveis hoje subutilizados ou em ruínas. Como 

entendimento de uma realidade viva e plural tem-se os seguintes aspectos: 

 
� Habitação como suporte de Reabilitação da Área Central; 

� Usos diversos (habitação, comércio, serviços, etc.); 

� Rendas diversas; 

� Conservação material; 

� Preservação da Memória Material e Imaterial; 

� Aproveitamento de propostas existentes visando efetividade;   

� Empreendimentos para ampliação de mercado e renda. 

 
Nesse sentido, o mapa apresenta os seguintes usos: 

� Imóveis com usos existentes a serem mantidos; 

� Imóveis subutilizados devem receberem usos que devem ser definidos como a 

regulamentação da ZEIS nº 163, PDDU 2016, entendida enquanto ZEIS da 7ª Etapa, 

a ocorrer. 

� A partir da Consultoria ZEIS/CHS (2010/2013), e de conversas com as associações 

(MDMT; AMACH; CONSEG-CHS), chega-se à proposta de usos para os miolos das 

quadras, enquanto áreas comuns e espaços abertos, devem receber equipamentos 

comunitários e/ou praças; 

� A partir do relatório da Consultoria ZEIS/CHS (2010/2013), indica-se os imóveis a 

receberem moradia através da 7ª Etapa/CHS – PHIS, 7ª Etapa/CHS – PROHABIT e 

7ª Etapa/CHS – PHIS; 

� A partir do relatório da Consultoria ZEIS/CHS (2010/2013) e da Perícia Popular no 

Centro Histórico (2017), pontua-se os imóveis a receberem uso misto com comércio e 

habitação, sendo alguns deles através do que já indica a 7ª Etapa/CHS – PROHABIT. 

� Tendo como referência os trabalhos das turmas anteriores da Residência 

AU+E/UFBA, identifica-se na primeira turma (2014) as seguintes proposições para a 

área: Habitação De Interesse Social (HIS) para o Movimento Pop-Rua. Residente: 

André Barros - Arquiteto e Urbanista; Creche e Sede Da AMACH: Adriana Alcântara - 

Arquiteta e Urbanista.  

� Enquanto proponente, a Equipe CHS/Ladeira da Praça, desta terceira turma da 

Residência AU+/UFBA, propõe os seguintes usos: Centro de Referência e Habitação 

de Interesse Social – HIS para o casarão nº18 da Ladeira da Praça, sede da ocupação 
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MDMT; e Habitação de Interesse Social – HIS, para terreno próximo. Na equipe, há 

também a proposição de um espaço para eventos do MDMT no terreno situado atrás 

do casarão.  

 

Na imagem abaixo encontram-se dois gráficos, em que é possível comparar os usos 

existentes hoje na área, e indicados no mapa de usos (esquerda), e o gráfico de proposta de 

interseção de usos tendo em vista uma realidade viva e plural (direita). Conforme o que existe 

hoje, verifica-se a importância do uso residencial na área, que deve ser mantido e 

intensificado, assim como uma substituição dos imóveis subutilizados ou em estado de ruínas, 

por usos a serem definidos atendendo ao conceito de vivo e plural e de acordo com a 

regulamentação da ZEIS a ser feita através do poder público.  

 

 

 
Figura 05: Gráfico de usos identificados em campo pela Equipe CHS/Ladeira da Praça, RAU+E/UFBA, 
2018 na área da ZEIS da 7ª Etapa/CHS (esquerda). Gráfico de usos a partir da proposta de interseção 
entre usos existentes e propostos para a ZEIS da 7ª Etapa/CHS, Vivo e Plural (direita). Elaborado por: 
A autora. 
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6. Viabilidade institucional, econômica e financeir a 
 
 

A proposta de interseção de usos de forma a manter uma realidade viva e plural para 

a área da ZEIS da 7ª Etapa, tem por base, em sua maioria, consultorias e planos já realizados 

sob o aval da administração pública. Dessa forma, são fundamentadas em análises e estudos 

reconhecidos sobre a área, e para serem colocadas em prática, bastaria que se seguissem o 

ideal das propostas e planos já feitos nas administrações públicas.  

Para além da retomada de trabalhos anteriores, uma vez que se fosse definido propor 

um novo projeto tendo por base os usos em realidade viva e plural, se faz necessário que o 

processo de regulamentação da ZEIS seja efetivado. Isso porque não basta que a área seja 

demarcada como ZEIS para que esse instrumento urbano se faça valer, é preciso que ocorra 

seu processo de regulamentação, de forma participativa, incluindo os moradores tradicionais 

da área.  

Como indicado no item 5.3.4. Zonas Especiais de Interesse Social, deste trabalho, 

para o processo de regulamentação das ZEIS em Salvador – conforme o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano da cidade de Salvador, PDDU 2016 - são necessários um Plano de 

Massas da Urbanização; um Plano de Regularização Jurídico-Legal; e um Plano de Ação 

Social e Reassentamento. Sendo que para a ZEIS analisada nesse trabalho, considerada 

como ZEIS – 2, não se faz necessário o Plano de Massas da Urbanização.  

Também como indicado no item 5.3.4. Zonas Especiais de Interesse Social, deste 

trabalho, é necessária a criação de uma Comissão de Regularização de ZEIS, que deve ter 

representantes das seguintes frentes: Poder Executivo Municipal; Poder Legislativo Municipal 

- identificado com a região da ZEIS, População moradora da ZEIS; Associações de moradores 

dos bairros do entorno da região demarcada como ZEIS; Proprietários de imóveis localizados 

na ZEIS.  
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7. Cronograma previsto  
 
 

Estima-se que os trabalhos para desenvolvimento/projeto executivo de um processo 

de regulamentação de ZEIS do tipo 2 seja de 6 (seis) meses, conforme cronograma abaixo: 

 
 

PRODUTOS/ 

ETAPA 

MESES 
1 2 3 4 5 6 

ETAPA 1         

1- Plano de Trabalho e 

Metodologia de Participação 

Social 

Prazo em 

dias 

 

 

0        30 

 

 

 

 

     

ETAPA 2         

2-Levantamentos cadastrais 

(moradores e edificações) 

Prazo em 

dias 

 

0        30 

 

 

60                      

 

 

 

 

 

   

ETAPA 3         

3- Legislação Urbanística 

Específica 

Prazo em 

dias 

 

  60 120   

4- Complementação de 

informações e avaliações 

Prazo em 

dias 

 

 
 

60         150  

5- Consultorias 

complementares.  

 

Prazo em 

dias 

 

 
 

60   180 

6- Elaboração de projeto 

executivo 

 

Prazo em 

dias 

 

  60   180 
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8. Equipe Técnica e Orçamento previsto  

Sobre a equipe de trabalho no processo de regulamentação de ZEIS -2, considera-se 

a tabela abaixo: 

 

* Os requisitos da equipe chave deverão ser comprovados mediante a apresentação dos 

documentos de comprovação profissional. 

** Os valores previstos para a remuneração do profissional arquiteto, assistente social e 

engenheiro civil, estão de acordo com o piso salarial determinado por cada conselho, tendo 

como referência o valor do salário mínimo vigente a partir de primeiro de janeiro de 2018, no 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais e zero centavos): 

▪ Arquiteto e Urbanista R$ 8.109,00 - base salarial para 40h semanais de 8,5 salários 

mínimos.  

Formação/  

Função 

 

Experiência Exigida * Tempo 

Mínimo de 

Formação  

Qtd.  Horas / 

semana 

Valor  

Total 

previsto** 

 

Arquiteto e 

Urbanista 

Coordenador 

Pleno Coordenação de estudos e projetos 

multidisciplinares, englobando 

especialmente as disciplinas 

descritas nas atividades objeto do 

contrato – a exemplo de elaboração 

de planos diretores, projetos 

urbanísticos, planos e projetos 

relacionados à habitação de 

interesse social. 

> 5 (cinco) 

anos 

01 40h R$ 

48.654,00 

Arquiteto e 

Urbanista 

 

Pleno Elaboração de estudos e planos 

urbanísticos, conservação ambiental 

e de desenvolvimento urbano – a 

exemplo de elaboração de planos 

diretores, projetos urbanísticos, 

planos e projetos relacionados à 

habitação de interesse social.  

> 5 (cinco) 

anos. 

01 40h R$ 

48.654,00 

Arquiteto com 

experiência 

em legislação  

Pleno Elaboração de legislação urbanística  

 

> 5 (cinco) 

anos. 

01 40h R$ 

48.654,00 

Assistente 

Social 

 

Pleno Participação de planos ou projetos 

urbanísticos envolvendo mobilização 

e participação comunitária  

> 5 (cinco) 

anos. 

01 33h R$ 

16596,96 

Equipe técnica de 

Engenharia para trabalho 

de campo 

Realização de levantamentos de 

campo 

> 5 (cinco) 

anos. 

01 20h R$ 

24.327,00 

 R$ 

186.885,96 
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Fonte: CAU/BA. Disponível em: <http://www.cauba.org.br/entra-em-vigor-resolucao-que-permite-

proporcionalidade-em-remuneracao-profissional/>. Acesso em novembro de 2018. 

▪ Assistente Social R$ R$ 2.766,16 - base salarial para 33 h semanais.  

Fonte: <https://www.salario.com.br/profissao/assistente-social-cbo-251605/>. Acesso em novembro de 

2018. 

▪ Engenheiro Civil R$ 8.109,00 - base salarial para 40h semanais de 8,5 salários mínimos.  

Fonte: CREA/BA. Disponível em: <http://www.creaba.org.br/Pagina/192/Salario-minimo-

profissional.aspx>. Acesso em novembro de 2018. 

 

Como gastos em infraestrutura, tem-se a tabela abaixo: 

Item Valor/m ês Valor total (6 meses de trabalho)  

Transporte - R$ 20.000,00 

Equipamentos como notebooks, 

máquinas fotográficas e aparelhos 

de telefonia 

- R$ 20.000,00 

Telefonia e internet R$ 400,00 R$ 2.400,00 

Papelaria R$ 400,00 R$ 2.400,00 

 R$ 44.800,00 

 
A previsão de custos para o desenvolvimento deste trabalho, na forma de projeto 

executivo é de R$ 231.685,96 conforme valor estimado nas duas tabelas acima. 
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Apêndice 1 
 
Quadros comparativos:  

� Quadro 1: Comparativo Sobre ZEIS - PDDU da cidade de Salvador 2008 e 

2016; 

� Quadro 2: Comparativo Sobre Regulamentação De ZEIS II - PDDU da cidade 

de Salvador 2008 e 2016; 

� Quadro 3: Comparativo sobre Comissão para Regulamentação das ZEIS - 

PDDU da cidade de Salvador 2008 e 2016. 
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Quadro 1: Comparativo Sobre ZEIS - PDDU da cidade d e Salvador 2008 e 2016: 

PDDU 2008 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Requalificação 
de Edificações de 
Cortiços e Moradias 
Coletivas. 

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

Art. 73. A intervenção pública em 
edificações ocupadas por cortiços e 
moradias coletivas, que predominam 
nas áreas afetadas pela legislação 
de proteção ao patrimônio histórico, 
nas áreas centrais e nos bairros 
populares mais densos, será 
orientada pelas seguintes diretrizes: 

I - Identificação e delimitação das 
edificações nas condições descritas 
no caput deste artigo como Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS 
II; 

I - Identificação e delimitação das 
edificações nas condições descritas 
no caput deste artigo como ZEIS-2; 

II - Habilitação das habitações 
deterioradas pela ação do tempo e do 
uso; 

II - Habilitação das habitações 
deterioradas pela ação do tempo e 
do uso; 

III - garantia da permanência das 
famílias na própria área em que 
viviam, em melhores condições de 
vida; 

III - Garantia da permanência do 
máximo possível de famílias na 
própria área em que viviam, em 
melhores condições de vida, 
reassentando as demais em 
unidades habitacionais o mais 
próximo possível; 

IV - Regularização da propriedade 
das unidades imobiliárias. 

IV - Regularização da situação 
contratual de ocupação das unidades 
imobiliárias. 

- Art. 74. As condições mínimas de 
iluminação, ventilação, segurança de 
estrutura e instalações elétricas, 
espaços, equipamentos e 
adensamento máximo dos cortiços e 
moradias coletivas, em edificações 
de propriedade privada, serão 
estabelecidas por ato do Executivo, 
visando maior participação da 
iniciativa privada em intervenções 
desta natureza. 

 
 
 
 
Conceito de ZEIS II. 

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

Correspondente à edificação ou 
conjunto de edificações deterioradas, 
desocupadas ou ocupadas 
predominantemente sob a forma de 
cortiços, habitações coletivas, vilas 
ou filas de casas, localizados em 
regiões com infraestrutura urbana 
consolidada, nos quais haja 
interesse público em promover a 
regularização edilícia, sua 
reutilização e a regularização das 
unidades imobiliárias, destinando-as 
prioritariamente a HIS (Habitação de 
Interesse Social) e HMP (Habitação 
de Mercado Popular). 

 
 
 
 
 

Art. 83. A regularização de Zonas 
Especiais de Interesse Social, ZEIS, 
orienta-se pelos princípios da 
transparência, prestação de contas e 
participação popular, devendo-se 

Art. 77. A regularização fundiária das 
ZEIS orienta-se pelos princípios da 
transparência, prestação de contas e 
participação popular, devendo-se 
inserir nas estratégias 
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Da Regularização 
das Zonas Especiais 
de Interesse Social. 

inserir nas estratégias 
socioeconômicas e político-
institucionais do Município. 

socioeconômicas e político-
institucionais do Município. 

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

Art. 78. O processo de regularização 
das ZEIS 1, 2 e 4 compreenderá a 
elaboração de Plano de 
Regularização Fundiária, que poderá 
ser elaborado por órgãos da 
administração direta ou indireta do 
Município ou do Estado da Bahia, 
com a participação da população 
moradora da ZEIS em todas as suas 
etapas e componentes, ou por 
iniciativa da própria comunidade, 
com assessoramento técnico 
qualificado, aprovado pelo órgão 
municipal de habitação. 
 
Parágrafo único. Os Planos de 
Regularização Fundiária poderão ser 
elaborados para parte ou todo o 
perímetro da ZEIS e para um 
conjunto de ZEIS, a critério do 
Executivo. 

Parágrafo único. O Plano de 
Regularização de ZEIS I, II, IV e V 
será constituído por: 
 
I - Plano de Urbanização; 
II - Plano de Regularização Fundiária; 
III - Plano de Ação Social e de Gestão 
Participativa. 

Art. 79. O Plano de Regularização 
Fundiária de ZEIS será constituído 
por: 
 
I - Plano de Massas da Urbanização; 
II - Plano de Regularização Jurídico-
Legal; 
III - Plano de Ação Social e 
Reassentamento. 
 
§1º Nas ZEIS-2, fica dispensada a 
exigência de Plano de Massas da 
Urbanização. 
§2º Nas ZEIS-3, fica dispensada a 
exigência de Plano de Regularização 
Fundiária. 
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Quadro 2: Comparativo Sobre Regulamentação De ZEIS II - PDDU da cidade de Salvador 
2008 e 2016: 
 

PDDU 2008 PDDU 2016 
PLANO DE URBANIZAÇÃO PLANO DE MASSAS DA URBANIZAÇÃO 

I - Delimitação da ZEIS; 
II - Diagnóstico da área, contendo, no mínimo, a 
análise físico-ambiental e urbanística, 
compreendendo o levantamento detalhado do 
uso e ocupação do solo e das características 
edilícias, e a caracterização socioeconômica da 
população residente; 
III - Cadastro físico das edificações e espaços 
públicos existentes; 
IV - Indicações de projetos e intervenções 
urbanísticas necessárias à recuperação física da 
área, incluindo, de acordo com as características 
locais: 
 
a) Previsão e tratamento adequado de áreas 
verdes e espaços livres; 
b) Diretrizes para o Saneamento Básico, 
compreendendo os sistemas de abastecimento 
de água, de esgotamento sanitário, de drenagem 
de águas pluviais e a coleta regular de resíduos 
sólidos; 
c) Diretrizes para a iluminação pública; 
d) Proposta de adequação dos sistemas de 
circulação de veículos, pedestres e do sistema de 
transporte coletivo, considerando o atendimento à 
população residente; 
e) Indicação de eliminação de situações de risco, 
estabilização de taludes e de margens de 
córregos; 
f) Previsão de instalação de equipamentos sociais 
religiosos e dos usos complementares ao 
habitacional; 
g) Proposta de recuperação das edificações 
degradadas, bem como das novas unidades 
criadas para transferir a população localizada em 
áreas de risco ou excedente do processo de 
reurbanização; 
 
V - Identificação dos imóveis que serão objeto de 
remoção, de acordo com os critérios definidos por 
esta Lei, e das áreas para relocação; 
VI - Elaboração de legislação urbanística 
adequada aos padrões culturalmente aceitos pela 
população local, sem prejuízo do conforto, da 
salubridade e da segurança individual e coletiva, 
compreendendo: 
 
a) O estabelecimento de diretrizes, índices e 
parâmetros para o parcelamento do solo, quando 
couber, inclusive indicando as condições para o 
remembramento de lotes; 
b) O estabelecimento de diretrizes, índices e 
parâmetros para o uso e ocupação do solo e para 
edificações de equipamentos sociais religiosos e 
dos usos complementares ao habitacional e 

a) diagnóstico da área, incluindo delimitação da 
ZEIS ou conjunto de ZEIS, aspectos urbanístico-
ambientais, socioeconômicos e fundiários; 
b) diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos 
para o parcelamento, uso e ocupação do solo, 
indicando as áreas a serem urbanizadas, áreas 
para reassentamento, comércio ou uso 
institucional, áreas verdes e sistema viário; 
c) indicação da solução proposta para 
eliminação do risco geotécnico e implantação 
das redes de infraestrutura; 
d) estimativa de custo da intervenção; 
e) indicação das obras e remoções necessárias 
para viabilizar a regularização; 
f) diretrizes para acesso de todos os lotes a 
logradouro público (rua, viela, escadaria, etc.) e 
para individualização máxima dos lotes, 
minimizando a criação de condomínios de 
domicílios existentes; 
 
§1º Nas ZEIS-2, fica dispensada a exigência de 
Plano de Massas da Urbanização. 
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outras obras, respeitadas as normas básicas 
estabelecidas para Habitação de Interesse Social, 
HIS, e as normas técnicas pertinentes; 
c) A indicação dos instrumentos de Política 
Urbana aplicáveis e seus condicionantes; 
d) Sistema de aprovação de projetos, fiscalização 
e de acompanhamento e monitoração pós-
intervenção. 
 
Parágrafo único. As áreas livres e institucionais 
necessárias à regularização do assentamento no 
caso das ZEIS I, IV e V poderão estar localizadas 
fora deste, quando o Plano de Urbanização 
indicar a inviabilidade de sua implantação na 
área. 
 
Art. 89. Nas ZEIS II fica dispensada a exigência 
de Plano de Urbanização, devendo o Executivo 
providenciar projeto de recuperação, adaptação e 
requalificação do imóvel para fins habitacionais 
de interesse social, como parte do Plano de 
Regularização. 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLANO DE REGULARIZAÇÃO JURÍDICO-
LEGAL 

Art. 86. O Plano de Regularização Fundiária será 
concebido de forma a integrar as ações de 
regularização urbanística, e contemplará, no 
mínimo: 
 
I - Levantamento e caracterização das situações 
de irregularidade fundiária e jurídica; 
II - Definição dos critérios para identificação dos 
imóveis a serem objeto de regularização; 
III - Os instrumentos aplicáveis à regularização 
fundiária. 

 

a) levantamento da situação documental e de 
registro; 
b) indicação dos instrumentos a serem utilizados 
para a regularização; 

 

PLANO DE AÇÃO SOCIAL E DE GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

PLANO DE AÇÃO SOCIAL E 
REASSENTAMENTO 

Art. 87. O Plano de Ação Social e de Gestão 
Participativa antecederá e acompanhará todas as 
etapas dos planos de urbanização e 
regularização fundiária e contemplará, no mínimo, 
os seguintes aspectos: 
 
I - Diagnóstico socioeconômico da população; 
II - Levantamento de dados e informações sobre 
representantes do movimento social, entidades 
populares e organizações não governamentais 
atuantes na área; 
III - Definição dos meios e eventos para 
mobilização da comunidade; 
IV - Definição de formas de articulação com vistas 
à cooperação sistemática intergovernamental, 
entre agentes públicos e privados no 
planejamento e implementação das intervenções; 
V - Constituição da Comissão de Regularização 
para cada ZEIS, ou para um conjunto de ZEIS, 
que deverá participar de todas as etapas de 
elaboração do Plano de Regularização e de sua 
implementação; 

a) justificativa e identificação das manchas de 
remoção e estimativa de domicílios a serem 
removidos; 
b) localização e condições do reassentamento, 
de forma a minimizar os impactos 
socioeconômicos e culturais; 
c) levantamento de dados e informações sobre 
lideranças locais e representantes de 
movimentos sociais, entidades populares e 
organizações não governamentais atuantes na 
área; 
d) levantamento das políticas públicas 
existentes na região e proposta de integração e 
ampliação das mesmas; 
e) estratégias e canais de participação da 
população e controle social, incluída a 
Comissão de Regularização de ZEIS; 
f) indicação de novas oportunidades de geração 
de emprego e renda. 
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VI - Indicação de estratégias para a motivação 
dos moradores visando a auto-organização, o 
associativismo e a cooperação mútua, em 
iniciativas que impliquem na geração de renda, na 
melhoria das condições de vida da comunidade e 
na fiscalização, monitoração e manutenção das 
benfeitorias; 
VII - As fontes de recursos para implementação 
das intervenções; 
VIII - Indicação de novas oportunidades de 
trabalho e geração de renda. 
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Quadro 3: Comparativo sobre Comissão para Regulamen tação das ZEIS - PDDU da 
cidade de Salvador 2008 e 2016: 
 

PDDU 2008 PDDU 2016 
Art. 88. A Comissão de Regularização de ZEIS 
compreende uma instância de participação da 
comunidade para a gestão de todos os aspectos 
relacionados com as políticas públicas a serem 
implementadas no seu território e, em particular, 
no Plano de Regularização. 

Art. 81. A Comissão de Regularização de ZEIS 
compreende uma instância de participação para 
a gestão dos aspectos relacionados com a 
regularização das ZEIS. 

§ 1° A Comissão de Regularização de ZEIS será 
integrada por representantes dos seguintes 
setores: 
 
I - Poder Público; 
II - Representantes da população moradora da 
ZEIS, ou daquela para a qual a ZEIS estiver 
destinada; 
III - associações de moradores dos bairros do 
entorno da região demarcada como ZEIS; 
IV - Proprietários de imóveis localizados nas 
ZEIS; 
V - Representante do Poder Legislativo 
Municipal, identificado com a região da ZEIS. 

§1º A Comissão de Regularização de ZEIS será 
integrada por representantes dos seguintes 
setores: 
 
I - Poder Executivo Municipal; 
II - Poder Legislativo Municipal, identificado com 
a região da ZEIS; 
III - população moradora da ZEIS; 
IV - Associações de moradores dos bairros do 
entorno da região demarcada como ZEIS; 
V - Proprietários de imóveis localizados na ZEIS. 
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Apêndice 2 
 
Mapas de análise urbana: 

� Poligonais da área da 7ª Etapa/CHS e ZEIS do Centro Histórico; 

� Atualização do mapa de uso do solo na área da 7ª Etapa/CHS; 

� Atualização do mapa de conservação dos imóveis na área da 7ª Etapa/CHS; 

� Tombamento de imóveis de referência na área da 7ª Etapa/CHS. 
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(2016); DADOS OBTIDOS EM CAMPO PELA EQUIPE 
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Apêndice 3 
 
Mapa de proposição – CHS Vivo e Plural. 
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POLIGONAL 7ª ETAPA

POLIGONAL ZEIS 163 - PDDU 2016

LEGENDA:
OCUPAÇÃO MDMT

USO A DEFINIR (REGULAMENTAÇÃO DE ZEIS)
USO EXISTENTE (TÉRREO) + 
USO A DEFINIR (REGULAMENTAÇÃO DE ZEIS) PAV. SUPERIOR

NÃO IDENTIFICADO

POLIGONAL ZEIS 114 - PDDU 2008

7ª ETAPA/CHS - PHIS

7ª ETAPA/CHS - PROHABIT

7ª ETAPA/CHS - RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

ÁREA COMUM - ESPAÇO ABERTO PARA 
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, PRAÇA

FONTE: CONSULTORIA ZEIS/CHS (2010/2013) E DE CONVERSAS COM 
MDMT; AMACH; CONSEG-CHS:

FONTE: RELATÓRIO CONSULTORIA ZEIS (2010-2013) E 
PERÍCIA POPULAR NO CHS (2017):

USO MISTO - COMÉRCIO E HABITAÇÃO PROHABIT (7ª ETAPA)

USO MISTO - COMÉRCIO E RESIDÊNCIA

USO EXISTENTE

USOS PROPOSTOS:

FONTE: RESIDENTES 1ª TURMA RAU+E/UFBA (2014):

CENTRO DE REFERÊNCIA E HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL - HIS

1 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) PARA O 
MOVIMENTO POP-RUA. RESIDENTE: ANDRÉ BARROS 
ARQUITETO E URBANISTA

2 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

FONTE: RELATÓRIO CONSULTORIA ZEIS/CHS (2010/2013):

CRECHE E SEDE DA AMCH: ADRIANA ALCÂNTARA 
ARQUITETA E URBANISTA

PROPONENTE: EQUIPE CHS/LADEIRA DA PRAÇA, 
RAU+E/UFBA (2018):

FONTE: BASE SICAR (1992); RELATÓRIO CONSULTORIA ZEIS 
(2010-2013); PDDU (2016); LOUOS (2016); TRABALHOS PROPOSTOS 
POR EX RESIDENTES; CONVERSAS COM MORADORES DA OCUPAÇÃO 
INTEGRANTES DO MOVIMENTO EM DEFESA DA MORADIA E DO 
TRABALHO - MDMT, REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO 
CENTRO HISTÓRICO - AMACH, E REPRESENTANTE DO CONSELHO 
COMUNITÁRIO SOCIAL E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CENTRO 
HISTÓRICO - CONSEG -CHS; PERÍCIA POPULAR NO CENTRO HISTÓRI-
CO (2017); DADOS OBTIDOS EM CAMPO PELA EQUIPE CHS/LADEIRA DA 
PRAÇA, RAU+E/UFBA, 2018.

MONTAGEM: A AUTORA

PROPOSTA DE INTERSEÇÃO DE 
USOS EXISTENTES E PROPOSTOS 
PARA A  ZEIS DA  7ª ETAPA/CHS, 
VIVO E PLURAL

POLIGONAL CENTRO HISTÓRICO 
DE SALVADOR - CHS
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