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Luta e Resistência pelo Território

A Gamboa de Baixo tem um histórico de luta e resistência que é evidenciado logo após construção da 
Avenida Lafayete Coutinho, que após sua finalização segregou totalmente comunidade da cidade, 
causando um grande esquecimento e abandono aos seus moradores. Hoje a segregação sócio 
espacial, constatada desde o seu principal acesso, por baixo da Avenida Contorno, torna a 
comunidade invisível para quem transita pela avenida.
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Regulamentação da ZEIS :

A regulamentação de ZEIS cria um instrumento voltado para 
proteção dessas áreas, dando garantia do direito à cidade e 
permanência, como também garante uma infraestrutura 
adequada, serviços urbanos, equipamentos sociais e a 
segurança de posse na área, impedindo qualquer intervenção de 
especulação imobiliária.

Âmbito do PDDU Lei nº 9.069/2016

Conforme no Plano Diretor, o processo de regularização das ZEIS, 
compreende um Plano de Regularização Fundiária, que deve ser 
elaborado com a participação da população moradora da ZEIS 
em todas suas etapas e componentes. 

O que deve CONSTAR nesse ?PLANO

 2018 - Omissão do poder público 

A Prefeitura Municipal de Salvador / FMLF contrata o Instituto Pólis 
para elaboração de um Plano de Ação para Regularização das 
ZEIS, definidas no PDDU que estão  localizadas no Centro Antigo de 
Salvador (CAS), poligonal essa que engloba a ZEIS V - Gamboa de 
Baixo/Unhão. Com fins de consolidar as ações numa publicação da 
metodologia utilizada, negando uma das maiores premissas da 
Regularização das ZEIS, a participação popular.

 Fonte: Instituto Pólis

Diagnósticos - Levantamentos em campo - Oficinas

Esse trabalho buscou seguir a linha complementar iniciada em 2013, por 02 residentes da RAU+E, de dá seguimento a 
assistência técnica a comunidade, sendo assim durante o período de atuação foram realizadas atividades, oficinas e 
levantamentos em campo para consolidar diversas informações e dados coletados e servirem de base para fomentar a 
proposta de um ante projeto de um Plano de Urbanização, elemento que compõe o Plano de Regularizada Fundiária 
das ZEIS no Município de Salvador.

Resultados das Oficinas:

As oficinas desse tema tinha como objetivo de extrair dos moradores presentes a  percepção dos mesmos sobre as 
demandas e desejos sobre a infraestrutura, serviços  e equipamentos na comunidade. Com isso foi possível identificar 
essas demandas como base de fomentar o anteprojeto do Plano de Urbanização, criando diretrizes especificas para a 
comunidade, atendendo a classficação da mesma como ZEIS.
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