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Equipe 

METODOLOGIA DE 
APROXIMAÇÃO COMUNITÁRIA
 Para dar início ao desenvolvimento das atividades de 
campo, que posteriormente se desdobrariam em projetos para a 
comunidade, buscou-se o contato com as lideranças locais. A 
intenção era, primeiramente, conhecer a área a ponto de obter 
informações que possibilitassem a elaboração mais detalhada de 
um diagnóstico da Comunidade escolhida. A partir daí, seria veri-
ficada a possibilidade de dar seguimento aos Planos de trabalho 
(projeto) propostos anteriormente por cada residente (membro 
da Residência AU+E/UFBA). 
 As reuniões propostas como forma de aproximação 
inicialmente não surtiram o efeito desejado tanto em número de 
pessoas dispostas a comparecer, quanto em qualidade do con-
tato, ou seja, havia um descrédito da população local com a insti-
tuição que alicerça essa iniciativa. Dessa maneira, foi fundamental 
remodelar a forma de aproximação, a partir do entendimento e 
aceitação da presença da equipe pelos membros da comunidade, 
e das necessidades sociais e educacionais demandadas pelo local.
 A nova estratégia criada foi o Consultório de Arquitetura 
e  Engenharia, com o propósito de prestar Assistência Técnica 
nas questões que envolvem  construção, reforma,  manutenção, 
prevenção e regularização de habitações da população do Cala-
bar e extensivamente a comunidade que faz limite a mesma, o 
Alto das Pombas.
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O Consultório de Arquitetura e Engenharia

 A exemplo da Residência Médica para alunos do curso de 
Medicina que prestam atendimento nos consultórios médicos 
dos hospitais ou se mantém  albergados, como plantonistas,  nos 
ambulatórios e pronto-socorros,  atendendo a todos os pacien-
tes que para ali acorrem por livre iniciativa, nas chamadas con-
sultas eletivas, assim, também, o Consultório de Arquitetura e 
Engenharia, foi idealizado. Para a consolidação do mesmo, 
decidiu-se por manter uma unidade permanente de atendimento 
na comunidade, de  modo a manter a equipe técnica durante dois 
dias fixos da semana para atender a demanda de clientes. Foi con-
cedida à equipe autorização para utilizar um espaço anexo a sala 
principal da Biblioteca para a realização de tais atendimentos.
 Dessa forma, o Consultório de Arquitetura e Engenharia 
presta atendimento aos moradores do Calabar/Alto das Pombas 
sobre questões referentes a reforma e construção de habitação, 
problemas com infiltração de água, umidade e rachaduras, bem 
como problemas decorrentes da ocupação irregular do 
território.  Os residentes do Consultório fornecem não apenas 
orientações para solucionar pequenos problemas da edificação, 
mas também projetos de reforma ou mesmo de construção de 
uma nova moradia. No último mês de atendimento, os relatórios, 
contendo o encaminhamento ou a solução de cada caso, 
começaram a ser devolvidos aos moradores.
 Além de promover a aproximação entre Residentes e 
Comunidade, o Consultório funcionou como forma de reconhe-
cimento do território em questão, uma vez que, acompanhados 
pelos próprios moradores, os residentes percorrem diversas 
ruas, becos e escadarias e tem acesso a inúmeras moradias   

Oficina Direito à Cidade

 Após 6 meses de atendimentos no Consultório de 
Arquitetura e Engenharia, foi constatada a necessidade de uma 
oficina para discutir temas importantes para a comunidade e para 
informar sobre os problemas mais recorrentes que foram obser-
vados ao longo dos meses. A divulgação da Oficina, entitulada 
Oficina Direito à Cidade, foi feita pelos próprios residentes 
através da distribuição de panfletos e cartazes para os mora-
dores e através das redes sociais (facebook).
Os temas tratados foram:
 Reforma Urbana
 Estatuto da Cidade e seus instrumentos
 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
 Zonas Especiais de Interesse Social
 Controle e Ordenamento do Solo
Apesar de poucos moradores, em relação ao que se desejava, 
terem comparecido à Oficina, o encontro foi  proveitoso. Os que 
compareceram mantiveram-se atentos às explicações, expres-
saram suas dúvidas e participaram dando opinião na dinâmica 
final, que colheu  informações   importantes para o   desenvolvi-
mento dos projetos dos Residentes. 

MAPA DE PROJETOS FINAIS DOS 
RESIDENTES

 O mapa localiza as áreas de intervenção da proposta 
individual de cada Residente (descritas nos blocos finais do 
diagrama ao lado). Estas áreas, bem como o projeto específico 
desenvolvido para cada uma delas, foram escolhidos tendo como 
ponto de partida o que anteriormente havia sido colocado nos 
planos de trabalho individuais, então redefinidos com base no 
conhecimento adquirido ao longo dos meses de atividades práti-
cas na Comunidade. 

CASOS ATENDIDOS NO CONSULTÓRIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

 O mosaico de fotos mostra casos atendidos no Consultório e caminhos percorridos através desse atendimento. As questões mais 
recorrentes foram: a possibilidade de construção de um novo pavimento; desenho do layout interno da casa; questões de infiltração; exposição 
de ferragens; problemas de alagamento interno da casa; problemas decorrentes de conflitos de vizinhança. O mapeamento e a descrição mais 
detalhada dos casos atendidos estão contidos no Trabalho individual final da Residente Gabriela Metzker,  e do  Caderno de conclusão do 
trabalho em equipe.

Fonte: Equipe Calabar Residência AU+E.

Atendimento Consultório de Arquitetura e Engenharia

Oficina Direito à Cidade
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Fonte: Equipe Calabar Residência AU+E.



Com base na formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo e de acordo com a experiência profissional de 

12(doze) anos na Prefeitura de Salvador, na Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo – 

SUCOM sendo que há 09(nove) anos aproximadamente, atuando na área de Licenciamento de construções, 

ampliações e reformas de Habitação de Interesse Social, para moradias de baixa renda, na sua grande 

maioria situada em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, considero que entre os maiores entraves para a 

realização do meu trabalho destacam-se: a ausência de parâmetros específicos para tais localidades, a falta 

de clareza dos espaços públicos e privados, e regras pactuadas com as comunidades.

Tive o imenso prazer de ter a oportunidade de exercer experiência profissional com a então Secretária de 

Habitação, Angela Gordilho, nos projetos referentes a aquela secretaria, criando um laço profissional 

consolidado, reforçado com a escolha da mesma para orientação do Trabalho ora apresentado. Pudemos na 

ocasião avançarmos muito na matéria das ZEIS.  

APRESENTAÇÃO

A comunidade do Calabar / Alto das Pombas, como outras similares no Município, apresenta vários 

problemas estruturantes, agravados pela falta de definições urbanísticas, edilícias e regularização fundiária 

para o local. A formulação de uma política pública de regularização se faz necessária para garantir a 

permanência dos seus moradores na área.

Para o município de Salvador, com base na legislação aqui apresentada, além da identificação de tipologia, 

para cada ZEIS, está previsto para as ZEIS I, II, IV e V a elaboração de um Plano de Regularização, com a 

participação da população moradora em todas as suas etapas, que deverá ser constituído por:

Arts 85, 86, 87 ,88 - Plano de Regularização: 

I - Plano de Urbanização;
II - Plano de Regularização Fundiária;
III - Plano de Ação Social e de Gestão Participativa. 

Neste contexto, o Plano de Bairro assume uma importância cada vez maior, o que justifica plenamente a 

conclusão efetiva como modelo de intervenção urbanística, para as ZEIS. O sentido formal e legal desses 

planos, pode se expressar na forma de Estatuto de Bairro, sob a forma de uma convenção condominial, 

incorporando as restrições urbanísticas e edilícias características do local. 

Com base no diagnostico elaborado para a área pela equipe e a experiência profissional dos últimos meses no 

local, elaboramos uma série de diretrizes, referentes a situações visualizadas na comunidade, de forma a 

contribuir para o processo participativo para a elaboração do Estatuto do Bairro do Calabar / Alto das 

Pombas, no contexto da construção do Plano Urbanístico do local.

OBJETIVO

Escolha da comunidade para desenvolver o trabalho através de visas realizadas nas comunidades do 

Nordeste de Amaralina e Santa Cruz, em seguida o Calabar / Alto das Pombas a qual sentir uma 

maior identidade, melhores condições para o desenvolvimento do trabalho proposto, por se tratar de 

um espaço territorial bem definido, com caracterizas bem definidas de uma ZEIS e boa relação com a 

líder comunitária que se apresentava no momento. 

 Plano de Trabalho
 Levantamento de Dados Estatísticos
 Diagnóstico da área
 Trabalho em campo e Oficinas
  Elaboração da Proposta

METODOLOGIA
Em 2005, fui convidado para coordenar o licenciamento de Casas Proletárias, termo usado na época para as 

habitações de interesse social, na SUCOM. Observamos na época o excesso de burocracia envolvido no 

processo da analise. Também pouca interação entre o Escritório Público da Prefeitura e a SUCOM - 

Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município. Com uma forte parceria 

estabelecida entre as unidades envolvidas no licenciamento, conseguimos diminuir o tempo de analise dos 

processos e apresentar um resultado mais satisfatório para os solicitantes, mas faltava ainda um avanço mais 

significativo, que aconteceu com a criação de uma comissão especial para deliberar sobre a matéria.
 
 A CAPHIS – Comissão de Análise dos Processos de Licença para Construção de Habitação de Interesse 

Social foi criada através da publicada no Diário Oficial do Município dia 07 de janeiro de 2010, sofrendo 

alterações publicadas no Diário Oficial do Município dia 25 julho de 2012, portaria 132/2012 e está até hoje em 

funcionamento. A comissão tem como objetivo analisar e licenciar os processos de construção, ampliação 

e/ou reforma das habitações de interesse social, na sua grande maioria, inseridas em ZEIS.

A comissão é formada por dois membros da SUCOM, que possui a competência regimental do licenciamento 

das construções no município e mais um membro do Escritório Público da Prefeitura de Salvador, responsável 

pelo fomento da assistência técnica gratuita no município. A comissão reúne-se semanalmente para 

deliberar em colegiado sobre o licenciamento das habitações de interesse social. Já foram realizadas 127 

sessões, todas registradas em Atas devidamente assinadas pelos seus membros.

A comissão foi criada para suprir uma demanda na prefeitura referente a analise dos processos de HIS, devido 

os projetos, na sua grande maioria, não apresentarem conformidade com a legislação urbanística e 

principalmente edilícia da cidade formal, impossibilitando a aplicação destes parâmetros em áreas informais 

da cidade. Entendeu-se a necessidade de uma analise em colegiado, respeitando as especificidades de cada 

local e preservando a aplicação dos parâmetros mínimos urbanísticos e principalmente edilícios referentes a 

conforto e segurança das construções. 

Para normatizar os trabalhos, a comissão instituiu um perfil para as habitações de interesse social, visando 

evitar distorções na interpretação do enquadramento como HIS, evitando que situações totalmente fora do 

contexto se beneficiassem com a analise diferenciada. O perfil adotado norteia o atendimento no Escritório 

Público da Prefeitura.

CAPHIS e consensos

PERFIL DE HABITAÇÃO DE 

que existe uma lei municipal a 5534/99, que dispensa a apresentação de 
2 Escritura registrada em Cartório de Imóveis para terrenos até 125 m , mas essa lei 

só vale para áreas que não tenham origem de domínio público. Assim fica mais 
fácil solicitar seu Alvará de Construção na Prefeitura.

LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE E COMENTÁRIOS
 Lei Federal 10.257/01 –  Estatuto da Cidade;
 Foram levantadas 11(onze) leis e Decretos referentes a Habitação de Interesse Social na esfera municipal;
 Lei 7400/08 – PDDU 2008: Art. 80 referencia a classificação das ZEIS.

Calabar Alto das Pombas: ZEIS I – corresponde aos assentamentos precários, situados em terrenos de 

propriedade pública ou privada, nos quais haja interesse público em promover a regularização 

urbanística e fundiária.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DOS 
ESCRITÓRIOS PÚBLICO

A CASA SEM ASSISTÊNCIA

LEI FEDERAL 11,888/2008

COMO A MESMA CASA PODE FICAR COM ASSISTÊNCIA

LEI MUNICIPAL Nº 8287/2012 - DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E 
GRATUITA NO ÂMBITO DA ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, VOLTADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

+ =

Escritório 
Público

Comissão 
Especial

Licenciamento 
Diferenciado

Assistência 
Técnica

Regulamentação
Pactuada Mais Recursos 

Financeiros

+
Melhoria das 
Habitações 

Melhoria dos 
Espaços Públicos

A comunidade. 
Toda a Cidade.ganha?

Quem 

 com isso

QUAL O OBJETIVO DE MELHORAR O CONTROLE E 
ORDENAMENTO DO USO DO SOLO PARA AS 

COMUNIDADES?

 Imóveis inseridos em ZPAM – 

Zona de Proteção Ambiental;

Imóveis inseridos em áreas de 

risco cadastradas pela Defesa 

Civil;

 Imóveis l indeiros a Vias 

Arteriais de hierarquia I e II.

 Imóveis inseridos em ZEIS – 

Zonas Especiais de Interesse 

Socia l, ou em regiões de 

baixa renda;

 Ter renda mensal até 03 (três) 

salários mínimos por família; 

Não possuir outro imóvel no 

Município de Salvador. NÃO PODE

PODE

INTERESSE SOCIAL

CURIOSIDADE

O ordenamento do território tem como fim a organização 
do espaço com vista a responder e compatibilizar as 
necessidades humanas com tradução espacia l no 
território. 

Sindonio Costa Pardal
Professor Doutor da Universidade Técnica de Lisboa‘‘ ‘‘

UM PAVIMENTO DOIS PAVIMENTOS TRÊS PAVIMENTOS 2 
AtÉ 70M DE ÁREA CONSTRUIDA

Você sabia? 
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I. O Poder Público deverá Identificar conjuntamente com os moradores, áreas que 

possibilitem atender as demandas de equipamentos locais que enquadre o Calabar / 

Alto das Pombas como uma Unidade de Vizinhança, bem como garantir a oferta da 

infraestrutura e serviços urbanos e as condições para o exercício do direito de cidadania, 

a qualidade da moradia e a mobilidade dos seus moradores;

II. Deverá ser garantida a plena participação popular e aplicação dos instrumentos 

legais constantes na Lei 7.400/08 - PDDU 2008, TITULO VI – DA HABITAÇÃO - 

CAPÍTULO V – DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL, referente ao rito para a 

regularização da ZEIS, no objetivo de atender aos anseios coletivos da comunidade 

contribuindo para um maior ordenamento do uso solo, em conformidade com a tipologia 

do local;

III. Deverá ser constituída uma comissão para negociar com a Santa Casa de 

Misericórdia e elaborar O plano de ação para a recuperação do muro do Cemitério Campo 

Santo.

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014 FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014 FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

1. DIRETRIZES GERAIS

2. REFERENTES AOS DIREITOS E DEVERES DOS 
MORADORES DA COMUNIDADE

IV. Usar, gozar e dispor da respectiva unidade autônoma, de acordo com o respectivo 

destino, desde que não causem danos aos demais condôminos e não infrinjam as normas 

legais e os preceitos desta convenção; 

V. Usar e gozar das áreas comuns e coletivas, em observância aos diretos idênticos de 

uso e gozo por parte dos demais moradores; 

VI. Não realizar obras que comprometam a segurança de sua edificação, assim como 

aos dos demais vizinhos; 

VII. Não poderá utilizar sua edificação em desconformidade com sua destinação, 

evitando prejuízos ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores e vizinhança, 

com observância aos bons costumes e regras de convivência; 

VIII. Da época da elaboração e implantação do Plano Urbanístico do Bairro, bem como os 

Projetos e Ações Prioritárias, os moradores ficarão obrigados a respeitar todas as normas e 

regras que deverão consta-las;

4. REFERENTES A OCUPAÇÃO DAS ENCOSTAS

3. REFERENTES AO MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

IX. Não Será permitido o lançamento de águas pluviais provenientes de beirais de telhados nas 

vias públicas, devendo as edificações serem providas de calhas para capitação das águas;

X. O Poder Público deverá promover políticas de captação e tratamento, objetivando o reuso 

das águas provenientes das chuvas;

XI. Nenhuma obra ou intervenção na comunidade poderá obstruir os canais de drenagem das 

águas pluviais.

SÃO  

52
  TEMAS11
DIRETRIZES 

DIVIDIDAS EM

XII. Não deverão ser realizados cortes verticais nas encostas, 

sem acompanhamento técnico especializado, visando a 

observância dos parâmetros e normas vigentes para a 

realização dos serviços;

XIII. A implantação das edificações deverá acomodar-se à 

topografia, evitando-se cortes ou aterros, num só plano, com a 

altura superior a 3,00m (três metros); 

XIV. Caberá ao Poder Público, avaliar, propor e executar 

intervenções que promovam a estabilidade das encostas, de 

forma harmônica com a topografia do local; 

XV. Não deverá ser permitida a colocação de entulho e restos 

de obras e nem residuos sólidos e/ou orgânicos sobre as 

encostas;

XVI. Deverá ser elaborada pelo Poder Público ou em parceria 

com entidades não governamentais, uma cartilha educativa 

com o tipo de vegetação adequada para as encostas, bem como 

a indicação daquelas não adequadas;

DE FORMA A CONTRIBUIR PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE BAIRRO DA LOCALIDADE

Resultados de leis mal formuladas 
e/ou desobediência das leis

  ou tentar 
 

Vamos continuar

ignorando as leis

melhora-las através
da construção de pactos coletivos?

FONTE: GOOGLE IMAGES: http://goo.gl/vd0nMK

FONTE: GOOGLE IMAGES: http://goo.gl/XAOLKf

FONTE: GOOGLE IMAGES: http://goo.gl/R6F4mo

FONTE: GOOGLE IMAGES: http://goo.gl/2sjMrD
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XXXIII. As habitações deverão apresentar qualidade satisfatória de 

uso, devendo o Poder Público, na execução do Plano de Urbanização, 

promover a requalificação das habitações precárias nas questões de 

salubridade e segurança;

XXXIV. Deverá ser elaborada uma legislação 

urbanística e edilícia especifica para o licenciamento 

das edificações, no contexto do Estatuto de Bairro, 

observando as especificidades do local;

XXXV. As novas edificações deverão ser 

implantadas a uma cota de mais 60cm (sessenta 

centímetros) do nível do acesso para as vias 

públicas;

XXXVI. As edificações poderão possuir uso misto, 

sendo uso comercial no pavimento térreo e residencial nos pavimentos 

superiores, desde que o uso comercial não ultrapasse mais de 50% 

(cinquenta por cento) da área total construída e atenda aos usos 

permitidos, constante em legislação específica para o bairro; 

XXXVII. As edificações poderão possuir aberturas para os vizinhos a 

menos de 1,50m (um metro e meio), desde que devidamente autorizadas 

por escrito pelo mesmo;

XXXVIII. Será tolerado o avanço máximo de 50cm 

(cinquenta centímetros), sobre via pública, não carroçável, 

a partir do primeiro pavimento e já existentes nas 

edificações, somente nos casos de solicitação de 

ampliações e/ou reforma, desde que as edificações não 

estejam ao lado da rede de transmissão elétrica;

XXXIX. Os materiais de construção (brita, areia, 

arenoso, entre outros) deverão ser utilizados através de 

confinamento e agrupamento, evitando-se, assim, a 

obstrução da rede de drenagem do bairro; 

8. REFERENTES ÀS HABITAÇÕES

XL. As atividades de comércio e serviço deverão atender aos parâmetros 

estabelecidos em lei, observando os critérios de compatibilidade em 

relação as atividades exercidas com as vias de acesso, observando também 

a compatibilidade dos impactos das atividades com seu entorno imediato, 

evitando prejuízos a sua vizinhança imediata; 

XLI. As atividades comerciais e de serviço permitidas de maior impacto e 

que necessitem maior fluxo de carga e descarga, deverão se estabelecer ao 

longo das vias carroçáveis do bairro; 

XLII. Deverá ser criada em lei específica, uma tabela de critérios de uso 

permitidos, observando as necessidades de serviços mais importantes 

para o bairro;

XLII. Deverá ser respeitado todo o tipo de manifestação religiosa, deste que 

não atentem com o sossego e a paz dos moradores do bairro e atendam aos 

critérios mínimos de segurança dos seus frequentadores;

9. DO ZONEAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

Æ

7. REFERENTES AOS ESPAÇOS PÚBLICOS

XXIV. Não será permitida a construção de edificações 

particulares, sobre as vias e logradouros, nem em espaços públicos;

XXV. Os espaços públicos de uso coletivo deverão atender a 

finalidade de espaços de convivência e para isto, deverão ser 

preservados, e nos casos específicos, requalificados, para permitir o 

bom uso da finalidade desejada;

XXVI.   O Plano Urbanístico deverá 

Identificar uma área para alocação de 

equipamento de cultura e lazer, tendo 

como propósito propiciar o fomento de 

opções de atividades culturais e de lazer 

para a comunidade; 

XXVII. Identificar área para a criação de 

um espaço Público voltado para atender 

todas as idades e destinado ao descanso 

mental, relaxamento e estimulo a relação 

de convivência, devendo ser equipada com 

bancos, equipamentos esportivos para 

ginástica, área para encontros e pequenos 

jogos, orientados para permitir também o 

lazer ativo, sobretudo para grupos etários 

acima dos 60 anos; 

XXVIII. Na medida do possível, criar 

Pátios, que se constituem em pequenos 

largos, descobertos e arborizados, a serem 

utilizados como lugar de recreio, descanso 

e brincadeiras no interior das quadras, 

rodeados por edificações ou entre estas, e 

destinados ao uso de crianças menores, 

com a observância na segurança dos seus 

usuários;

XXIX. Não será permitido produzir ruídos 

sonoros que venham perturbar a 

tranquilidade e repouso das outras pessoas, sobretudo entre 22:00 às 

06:00 horas da manhã;  

XXX. Não será permitida, salvo autorização prévia da entidade 

representativa da comunidade, a realização de atividades culturais, 

recreativas ou desportivas que dificultem o trânsito de pessoas e 

veículos, coloquem em risco a segurança das pessoas, possam 

causar estragos em bens públicos ou particulares, ou produzam 

ruídos que incomodem os moradores;

XXXI. Não será permitida a colocação de residuos sólidos e 

orgânicos (lixo), somente nas áreas com destinação para a mesma;

XXXII. Não será permitida a colocação de material de construção de 

forma a obstruir a circulação das pessoas e veículos;
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5. REFERENTES A ACESSIBILIDADE

XVII. O Poder Público, quando da realização do 

Plano Urbanístico do bairro, deverá promover a 

requalificação de todas as escadarias e vias não 

carroçáveis, para o atendimento mínimo de 

acessibilidade;

XVIII. O Poder Público deverá promover a 

colocação de corrimão e guarda corpo nas vias não 

carroçáveis que necessitem deste equipamento; 

XIX. Quando possível e a topografia permitir, o 

Poder Público deverá garantir as condições mínimas 

de acessibilidade universal para as Pessoas com 

Necessidade especiais;

XX. O Poder Público, quando da realização do 

Plano Urbanístico do bairro, deverá promover a 

requalificação das vias carroçáveis, preservar o 

acesso dos veículos de serviço, observando a 

segurança dos pedestres e ciclistas que circulam 

por elas;

Æ

XXI. Não será permitido descarte de resíduos (lixo) nas áreas públicas, 

devendo os mesmos serem descartados nas áreas autorizadas pela 

comunidade;

XXII. O Poder Público em parceria com entidades deverá promover 

políticas de Coleta Seletiva de resíduos, incentivando cooperativas de 

reciclagem na comunidade;

XXIII. Deverão ser determina as áreas para descarte dos residuos 

pelos moradores em local ambientalmente seguro e de fácil acesso do 

serviço de coleta pública.

6. REFERENTES AO MANEJO DOS RESÍDUOS

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

FO
N

T
E

: R
E

S
ID

Ê
N

C
IA

 A
U

+
E

 U
F

B
A

 -
 2

01
4

FONTE: RESIDÊNCIA AU+E UFBA - 2014

RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA        
ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE            

TRABALHO FINAL ORIENTADO

DIRETRIZES PARA ZEIS CALABAR / ALTO DAS POMBAS 
CONSTRUÇÃO DO PLANO DE BAIRRO

AUTOR: ARQ. PAOLO GIOVANNI
TUTORA: ARQ. DRª ANGELA GORDILHO

DATA: DEZ/2014

05/06



 

XLIV. Do Índice de 

Ocupação – I.O: Deverá ser 

estabelecida uma relação 

inversamente proporcional para 

o calculo do I.O em relação ao 

tamanho do lote e altura da 

edificação, sendo os lotes 

menores e edificações mais 

baixas, com índice de 

ocupação maior e os lotes 

maiores com edificações mais 

altas com índice de ocupação 

menor, visando estabelecer um equilíbrio proporcional da ocupação das 

edificações;

XLV. Do Coeficiente de Aproveitamento Básico – CAB: Deverá ser estabelecido 

o CAB=1.50 para o Bairro, sendo que os lotes menores de 64,00m² (sessenta e 

quatro metros quadrados) poderão possuir um  CAB=2.00; 

XLVI. Para lotes inferiores a testa de 10,00(dez metros) será desobrigado o 

recuo lateral, testadas acima de 10,00(dez metros), recuo lateral de 1,50(um 

metro e cinquenta centímetros) para os lotes vizinhos;

XLVII. Do recuo frontal da edificação: deverá ser respeitado o alinhamento 

das edificações para as novas construções, sendo vedado o avanço sobre as 

áreas públicas e de uso coletivo;

XLVIII. Do Gabarito: Para as novas edificações e as ampliadas deverá ser 

estabelecido o gabarito máximo de 03 (três pavimentos) e/ou 9,00 (nove 

metros); 

XLIX. Do desmembramento e remembramento: Os novos lotes resultantes de 

desmembramento, não poderão possuir área mínima inferior a 45,00m² 

(quarenta e cinco metros quadrados) e os novos lotes resultantes de 

remembramento não poderão ultrapassar ao lote máximo de 250,00m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados);

10. DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Referência e Bibliografia
LEFEBVRE, H. O Direito a Cidade. 143p.

RIBEIRO, L; PECHMAM, R. O Que É Questão da Moradia. Editora Brasiliense. São Paulo. 71p.
ENGELS, F. A Situação da Classe Trabalhadora na Englaterra. 359p.

Brasil. Plano Municipal de Habitação de Salvador. SEHAB.  Salvador. 2008. 96p 
Brasil. Termo de Referência para Contratação de Serviços de Elaboração e Complementação de Plano de 

Regularização para 04(quatro) ZEIS-ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL no Município de Salvador. 

SEHAB. Salvador. 2008. 96p
Pardal; Costa L. Ordenamento Territorial. 2000. Portugual,

A Origem do Nome Favela. www.almacarioca. Acesso 25/02/14.
Calabar. www.culturatododia.salvador.ba.gov.br. Acesso 25/02/14.

Coelho, Reichert, L. Historia de uma Iniciativa Popular na Capital Baina. O Jornal Comunitário Kalabari como 

alternativa ao silenciamento. Salvador. 14p
IBEGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Disponível em: http://www.censo2010.ibge,gov.br 

>acesso em: 06 de agosto de 2014 
Levantamento da base legal para HIS:

Lei 3377/88, 8167/12 – LOUOS; Lei 3.903/88 – Código de Obras do Município; Lei Nº 3.592/85 – Dispõe sobre o 

enquadramento e delimitação em caráter preliminar de Áreas de Proteção Sócio-Ecológica – APSE no 

Município de Salvador e estabelece medidas para sua regulamentação definitiva e dá outras providências; 

LEI 5.176/96 – Dispõe sobre a regularização de edificações, parcelamentos do solo, arruamentos, atividades e 

dá outras providências; Lei 5534/99 – Altera dispositivos da lei 3.903/88 que institui normas relativas à 

execução de obras no município de Salvador; LEI 6.099/2002 – Dispõe sobre a concessão de uso especial para 

fins de moradia, alienação e avaliação de imóveis, cria o fundo municipal de habitação - FMH e dá outras 

providências; LEI 7.186/2006 código tributário e de rendas do município de Salvador; Lei 7.400/08 – PDDU – 

Plano Diretor de Diretrizes Urbanisticas; Lei 7.719/2009 – Autoriza o poder executivo a adotar medidas 

visando à participação do município de salvador no programa minha casa minha vida; LEI Nº 8287/2012 - 

Dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita no âmbito da arquitetura, urbanismo e engenharia para 

habitação de interesse social, voltada à população de baixa renda. 

Æ

L. Do licenciamento das construções ampliações e/ou reformas: 

a. Toda e qualquer obra, particular ou pública, só poderá ser iniciada após licenciada ou 

autorizada pela Prefeitura, que expedirá o respectivo Alvará de Licença, requerido através do 

Processo Administrativo; 

b. O Poder Público deverá promover a assistência Técnica gratuita para a elaboração e 

acompanhamento dos Projetos de Construção e Ampliação e/ou Reforma de HIS, devendo ser 

criada instância qualificada para análise dos mesmos 

no âmbito da Prefeitura;

LI. Da Implantação: As edificações deverão acomodar-

se à topografia, evitando-se cortes ou aterros, num só 

plano, com a altura superior a 3,00m (três metros);

LII. Normas gerais: Deverão ser elaboradas Normas 

Edilícias específicas para o Bairro, observando as 

características e especificidades do local, de forma a 

garantir os parâmetros mínimos de conforto, segurança 

e salubridade das edificações.

11. DOS PARÂMETROS EDILÍCIOS
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