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DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

URGENTE

INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE DOS ARTIGOS 15 a 30
DA  LEI  9.509/2020,  17  A  20  DA  LEI  COMPLEMENTAR
074/2020  E  3  A  9  DA  LEI  9.510/2020,  APROVADAS  PELA
CÂMARA  MUNICIPAL  E  MODIFICADORAS  DO  PDDU  E  DA
LOUOS.  AUSÊNCIA  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGISLATIVO
ESPECIAL  PREVISTO  NA  CONSTITUIÇÃO  DA  BAHIA.
DESRESPEITO EXPLÍCITO AOS ARTIGOS 59, INCISOS II, III, VII,
60,  INCISOS  IV  e  V,  64,  167,  225  e  OUTROS  DA  CE/BA.
MODIFICAÇÃO  DE  PDDU  E  DE  LOUOS  SEM  EFETIVO
PLANEJAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  ESTUDOS  TÉCNICOS.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. DANOS AMBIENTAIS
E URBANÍSTICOS. DESRESPEITO À DECISÃO DO PLENO DO TJ-
BA  NA  ADIN  Nº  0303489-40.2012.8.05.0000.  SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA REPRESENTA PARA QUE A PGJ INGRESSE
COM  ADIN  REQUERENDO  TUTELA  DE  URGÊNCIA  PARA
SUSPENDER  A  APLICAÇÃO  DOS  ARTIGOS  EXPLICITAMENTE
INCONSTITUCIONAIS  DAS  LEIS  MUNICIPAIS  9.509/2020,
COMPLEMENTAR  074/2020  E  9.510/2020,  A  FIM  DE
SALVAGUARDAR A CIDADE DE SALVADOR  E  SUAS FUNÇÕES
SOCIAIS.  INADMISSÍVEL  PATRIMONIALISMO SOBRE  A  ILHA
DOS FRADES E TERRITÓRIOS PESQUEIROS ADJACENTES, COM
PRIVATIZAÇÃO  DE  BENS  DIFUSOS  E  COLETIVOS.  RISCO  DE
DEGRADAÇÃO  DO  PARQUE  DE  PITUAÇU,  DECORRENTE  DE
ALTERAÇÃO  EM  SEU  ZONEAMENTO,  QUE  PERMITE  AGORA
MAIORES  CONSTRUÇÕES  EM  SEU  ENTORNO  E  MAIOR
ADENSAMENTO URBANO.
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1. SÍNTESE DA INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE DOS ARTIGOS 15 A 30 DA LEI 9.509/2020,
17 A 20 DA LEI COMPLEMENTAR 074/2020 E 3 A 9 DA LEI 9.510/2020, TODAS DO MUNICÍPIO DE
SALVADOR  –  ALTERARAM   O  PDDU  E  A  LOUOS  SEM  QUE TENHAM  HAVIDO  PARTICIPAÇÃO
POPULAR  E  ESTUDOS  TÉCNICOS  SOBRE  TAIS  MODIFICAÇÕES  NESTAS  LEIS  DE  PROCESSO
LEGISLATIVO ESPECIAL

Em 2012, a Câmara Municipal de Salvador tentou alterar conteúdo do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Salvador e de sua Lei de Ordenamento do Uso e do Solo, sem realizar estudos
técnicos sobre os assuntos e sem possibilitar a efe va par cipação popular, rasgando em migalhas
as  disposições  expressas  de  nossa  Cons tuição  Estadual  da  Bahia  que  exigem  planejamento
técnico,  ordenamento e  gestão democrá ca das cidades via democracia direta. Para disfarçar o
vilipêndio à CE/BA, as Leis receberam outras denominações por parte dos edis.

Contudo, em defesa da Ordem Urbanís ca de Salvador, a PGJ do MPE ingressou com
ADIn, tendo o TJ-BA julgado pela incons tucionalidade das alterações provocadas no PDDU e na
LOUOS. Na ementa, consignou-se que: 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   LEIS
MUNICIPAIS  8.167/2012,  8.378/2012 e8379/2012.   ALTERAÇÃO   DE   PLANO
DIRETOR.   MUNICÍPIO   DE SALVADOR.  AUSÊNCIA  DE  PARTICIPAÇÃO  POPULAR.
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DA  BAHIA.  INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA. (...)
1.  A  ampla   e   efe va  par cipação  popular   deve  ser   garan da   para   a
elaboração  de   norma  que  implique  em  alteração  do  plano diretor   do
desenvolvimento  urbano  da  cidade  (PDDU),  sob  pena  de  violação  ao disposto
no art. 64 da Cons tuição Estadual.
2. Iden ficada  a  afronta  à  exigência  de  integração  popular  no  processo
legisla vo  das  leis  8.167/2012,  8.378/2012  e  8.379/2012  do  município  de
Salvador, imperioso o reconhecimento de sua incons tucionalidade.
3.  A  singela par cipação  do  povo  através  de audiências,  com publicização em
antecedência  reduzida  e  sem  os  meios  adequado de  acessos  aos estudos
técnicos   necessários,   não   é   bastante   para   assegurar   o cumprimento
daquela exigência.
(TJ-BA,  ADIN  de  nº  0303489-40.2012.8.05.0000,  Desembargador  Relator  José
Edivaldo  Rocha  Rotondano,  publicado Diário de Jus ça Eletrôniconº 1.142, 20 de
fevereiro de 2014)

No inteiro teor do Acórdão, constata-se ter sido registrado nas razões de decidir que,
independente  da  nomenclatura  dada  ao  Projeto  de  Lei,  se  por  qualquer  mo vo  nele  for
introduzido  assunto  a nente  a  conteúdo de  Plano  Diretor/LOUOS,  imprescindíveis  se  fazem a
par cipação popular e estudos técnicos:

“Não custa  rememorar  que  a   regra  con da   na  Cons tuição  Estadual
determina  que,  para  que  se realizem  alterações  no  PDDU,  deverá  ser
garan da  a  ampla  e  efe va  par cipação  popular,  de  modo que pouco
importa o tulo que se dê à norma que realiza tal alteração, sendo relevante
apenas o seu conteúdo material.” (Trecho do Inteiro Teor do Acórdão proferido na
ADIn 0303489-40.2012.8.05.0000)  
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Relembramos também que boa parte do conteúdo julgado incons tucional na ADIN
0303489-40.2012.8.05.0000  foi  introduzido  naquelas  Leis  de  2012  através  de  emendas,
apresentadas às vésperas da votação, desprovidas de estudos técnicos, sem passarem por debates
de par cipação popular, e sem sequer serem apresentadas com transparência e tempo suficiente
para análise dos próprios vereadores.

Fatos  muito  semelhantes  aos  que  ocorreram  em  2019  e  2020  em  relação  às  Leis
Municipais  9.509/2020  (“Condomínio  de  Lotes”),  Complementar  074/2020  (“Regularização
Fundiária  Urbana  –  REURB”)  e  9.510/2020  (“APRN  do  Cidade  Jardim/Santa  Maria)”,  as  quais
compõem o objeto da presente Representação. Ambas, embora versem sobre polí ca urbana, não

veram  par cipação  popular  e  estudos  técnicos  durante  a  formulação  do  PL  por  parte  do
Execu vo. A REURB, quando chegou na Câmara, passou rapidamente por poucas audiências, de
par cipação  popular  insuficientes,  não  tendo  havido  inclusão  alguma  significa va  na  Lei  de
proposições colocadas pela sociedade civil organizada. A Lei de “Condomínio de Lotes”, nem isso:
nenhuma audiência pública, nenhum estudo técnico, seja durante sua formulação, seja durante
sua tramitação. O mesmo se diz da Lei do “APRN do Cidade Jardim/Santa Maria”, promulgada sem
qualquer  estudo  técnico  ou  par cipação  popular  subsidiando/legi mando  as  proposições  ali
con das. Estas circunstâncias fazem com que estas três Leis Municipais de Salvador padeçam, no
todo, de cons tucionalidade duvidosa.

Contudo,  o  foco  da  presente  Representação  é  a  absurda,  a  explícita,  a  flagrante
incons tucionalidade dos arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, dos ar gos 17 a 20 da Lei Complementar
074/2020 e dos ar gos 3 a 9 da Lei 9.510/2020, uma vez que:

a)  tais  disposições  sequer  versam  sobre  “Condomínio  de  Lotes”,
“Regularização Fundiária Urbana” ou “APRN do Cidade Jardim/Santa Maria”;

b) foram introduzidas através de emendas parlamentares, e (pasme, Douta
Procuradoria Geral);

c) alteraram direta e substancialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e a Lei de Ordenamento e Uso do Solo, com, inclusive, regulamentação
de APRNs vitais para Salvador (Pituaçu, Jaguaribe, Passa-Vaca, Ilha dos Frades),
alterações  de  zoneamentos  e  reduções  de  poligonais  de  áreas  de  proteção
ambiental, cultural e paisagís ca.

O atropelo  da Cons tuição da Bahia foi  tão avassalador que nem mesmo todos os
vereadores veram acesso tempes vamente ao conteúdo das emendas, apresentadas sem estudo
técnico algum, sem sequer trazerem consigo os mapas refle ndo as alterações que provocaram em
zoneamentos  e  poligonais  de  áreas  de  proteção  ambiental.  E,  inacreditavelmente,  foram
aprovadas assim: desprovidas até mesmo de mapas. Os mapas só foram apresentados meses após
a aprovação.

Diante  desta  postura  inconcebível  da  Câmara  de  Vereadores  -  (1)  alteradora  de
elementos  substanciais  do  PDDU  e  da  LOUOS  através  de  introdução  de  emendas  em  PLs  de
temá cas originárias não afetas a PDDU e LOUOS; (2) sem que tenha havido par cipação popular
alguma sobre estes assuntos que foram modificados nestas Leis de Processo Legisla vo Especial;
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(3) sem que tenha sido apresentado estudo técnico algum; (4) sem que, antes da votação dos PLs,
tenham sido apresentados os mapas refle dores das alterações provocados em zoneamentos e em
poligonais de áreas de proteção –, a sociedade civil  solicita, respeitosamente, que o Ministério
Público do Estado da Bahia ingresse com ADIn requerendo decisão de tutela de  urgência que
suspenda imediatamente a eficácia dos arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, dos ar gos 17 a 20 da Lei
Complementar 074/2020 e dos ar gos 3 a 9 da Lei 9.510/2020. Com efeito, urge fazer com que os
Poderes Execu vo e Legisla vo do Município de Salvador respeitem a proteção expressamente
conferida pela Cons tuição da Bahia à ordem urbanís ca de nossos municípios.

Ressaltamos  que,  neste  momento,  comunidades  de  pescadores  com  territórios
pesqueiros que abarcam Ilha dos Frades e suas adjacências estão impossibilitados de colher os
frutos  do mar  para  sustento familiar  na  região  e  até  mesmo de  u lizar  suas  rotas  marí mas
tradicionais, em virtude dos incons tucionais ar gos alvos desta representação. Trilhas tradicionais
por dentro da Ilha dos Frades também não são mais possíveis de u lização pelos na vos. Locais

dos  por  comunidades  tradicionais  (quilombolas,  terreiro)  como  sagrados,  u lizados  para
cerimônias e ritualís cas, também não são mais acessíveis. E não houve nenhum estudo técnico
demonstrando  a  necessidade  destas  restrições/proibições  como  foma  de  proteção  do  meio
ambiente.  Ao  que  parece,  analisando-se  mais  detalhadamente  os  ar gos  incons tucionais,  o
intuito mo vador das restrições de pesca/extra vismo e da proibição de acesso a grande parte da
Ilha  e  do  mar  ao  seu  redor  foi  um  interesse  de  priva zação  da  área,  com  sua
eli zação/gentrificação, gerando grandes lucros para poucos – o traço marcante na cultura/história
brasileira do patrimonialismo buscando, dessa vez, a apropriar-se da Ilha dos Frades e do mar ao
seu redor na Baía de Todo os Santos. São estes os mo vos que levaram diversas Associações de
Pescadores  –  com  territórios  pesqueiros  que  abrangem  a  Ilha  dos  Frades  –  a  assinarem
conjuntamente com outras en dades da sociedade civil organizada a presente Representação.

Ao que tudo indica,  a mesma priva zação de bens  genuinamente cole vos/difusos
(desfrutar do meio ambiente, de áreas verdes, ilhas e praias) está a ocorrer com o nosso Parque de
Pituaçu e os remanescentes de Mata Atlân ca que dele se estendem até o Vale Encantado, o Rio
Jaguaribe  e  o  Manguezal  do  Passa  Vaca:  tudo  sendo  instrumentalizado pelo  patrimonialismo,
mediante  as  incons tucionais  alterações  no  PDDU/LOUOS  que  permi ram  elevadíssima
permissibilidade  dos  índices  urbanís cos  nessas  regiões,  possibilitando  maiores  construções,
parcelamentos  em  lotes  muito  menores,  e,  consequentemente,  na  contramão  do  interesse
cole vo,  hipervalorizando terrenos de poucos.  Sem qualquer estudo técnico.  Sem par cipação
popular.  Adensando urbanamente sobremaneira áreas  sensíveis  ambientalmente,  como todo o
entorno do Parque de Pituaçu. Mudanças que causarão impactos, prejuízos ambientais, inclusive
de confortabilidade térmica, em toda a cidade de Salvador, já que permi ram maior urbanização,
suprimindo nossas poucas áreas verdes remanescentes, vitais aos nossos microclimas urbanos –
assim como os ventos marí mos atenuadores do calor que serão barrados pelas novas construções
mais robustas e formadoras de ilhas de calor. Mais uma vez, não houve nenhum estudo técnico
sobre isso. Danos ambientais  e urbanís cos de um lado. De outro, muito lucro para pequenos
grupos. O ar go 225 da Cons tuição da Bahia – o qual exige que mudanças urbanís cas respeitem
taxas máximas de ocupação e mínimas de áreas verdes, estando sempre de acordo com os padrões
técnicos de qualidade ambiental – parece não exis r para os Poderes Execu vo e Legisla vo de
Salvador.
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Portanto,  no  caso  das  Leis  objeto  desta  Representação,  para  além  das
incons tucionalidades formais a nentes aos desrespeitos ao devido processo legisla vo especial
previsto  em  nossa  Cons tuição  Estadual  para  o  PDDU/LOUOS,  houve  também
incons tucionalidades de índole material, dadas as proteções con das no precitado art. 225 e as
expressamente e especificamente previstas pela Carta Magna Baiana à Baía de Todos os Santos, à
Mata Atlân ca e ao Parque de Pituaçu em seu ar go 126. Reproduzimos aqui, ao fim desta nossa
“síntese”, tal ar go:

Art.  126 -  Cons tuem patrimônio  estadual  e  sua u lização far-se-á na
forma da lei,  dentro de condições que assegurem o manejo adequado do
meio  ambiente,  inclusive  quanto  ao  uso  de  seus  recursos  naturais,
históricos e culturais:
(…)

IV - a Mata Atlân ca, a Chapada Diaman na e o Raso da Catarina;

V  -  a  Zona  Costeira, em  especial  a  orla  marí ma  das  áreas  urbanas,
incluindo a faixa Jardim de Alá/Mangue Seco, as Lagoas e Dunas do Abaeté,
a Baía de Todos os Santos, o Morro de São Paulo, a Baía de Camamu e os
Abrolhos;

(...)

VIII - os Parques de Pituaçu e São Bartolomeu.

2. DAS PROTEÇÕES EXPRESSAMENTE CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA À 
ORDEM URBANÍSTICA DE SEUS MUNICÍPIOS.

A Cons tuição do Estado da Bahia foi promulgada em 1989, um ano após a Assembleia
Cons tuinte Nacional ter finalizado a Cons tuição Federal de 1988. Aquele foi, indiscu velmente,
um momento histórico brasileiro de afirmação e posi vação de direitos cole vos e difusos, em
especial  de  Direitos  que  impuseram  a  Ordem  Urbanís ca.  A  defesa  do  Direito  à  Cidade,  a
promoção das Funções Sociais da Cidade – urbanizações planejadas, territorialmente ordenadas,
ambientalmente confortáveis, sustentáveis, geridas democra camente e par cipa vamente, com
justa distribuição dos ônus e melhorias decorrentes  das intervenções públicas,  realizadoras  da
jus ça socioterritorial –, ideias já há tantas décadas desenvolvidas pelo mundo e reivindicadas pelo
Movimento de Reforma Urbana e por tantos outros atores sociais foram densamente inseridas nos
textos Cons tucionais pátrios, tanto nos Estaduais (a exemplo da Bahia) como no Federal. 

Os  Estados-Membros  formadores  da  República  Federa va  do  Brasil  densificaram,
então, em seus corpos de normas de magnitude cons tucional, o Direito à Cidade, acompanhando
o debate  mundial  que tem como um de seus marcos temporais  1968.  Naquele ano,  houve o
lançamento  da  obra-prima  do  francês  Henri  Lefebvre  sobre  direito  à  cidade,  rechaçando  o
urbanismo tecnocrata, que conferiria à gestão do espaço urbano mera promoção de construção de
moradias  e  oferecimento  de  infraestrutura  mínima.  Preconizou,  em  contrapar da,  que  aos
cidadãos devem ser conferidos meios e instrumentos para interferir na produção/ocupação do
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espaço urbano. Em outras palavras, a luta pelo direito à cidade é a luta pelo direito de criação e
plena fruição do território urbano e a urbanizar. Nesta esteira, a cidade é entendida como obra
cole va na qual cada membro deve ter espaço para viver suas par cularidades e diferenças. Na
interpretação que Ana Paula Soares Carvalho confere a Lefebvre, já explicitando sua importância
para a pauta da reforma urbana ao redor do mundo:

“A ideia que passou a pautar o movimento pela reforma urbana é a de que os
cidadãos têm direito a fruir a cidade e par cipar a vamente da sua construção.
Isso  implica  em  garan r  não  só  os  direitos  básicos  à  habitação,  saneamento,
transporte  etc.,  mas  também  em criar  condições  de  par cipação  popular  nas
decisões sobre os rumos da polí ca urbana. Tem-se em vista aí a construção de
cidades menos desiguais, menos segregadas, em que haja espaços de encontro
entre atores diversos e em que possam se debater cole vamente os seus rumos.”1

É em total consonância com este cenário que o crescimento das cidades, os processos
de urbanização, de expansão e ocupação do território em suas múl plas facetas (as ofertas de
moradias  dignas,  lazer  e  trabalho,  a  distribuição  dos  equipamentos,  serviços  e  inves mentos
públicos, a redução das desigualdades e segregações existentes, a mobilidade, a confortabilidade
ambiental  e preservação de áreas  verdes,  o clima urbano e seus microclimas,  a ven lação da
cidade, a inibição da retenção especula va de imóveis e seus prejuízos sociais) recebem, em nosso
Estado-Membro da Bahia, o influxo de uma proteção legisla va especial, de índole Cons tucional,
denominada de Direito à Ordem Urbanís ca. 

No arcabouço dessa proteção cons tucional estadual, há como núcleo a necessidade
de que Municípios com mais do que 20.000 habitantes elaborem uma lei de processo legisla vo
especial,  denominada  de  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  (PDDU),  revisando-o
periodicamente  também  através  de  um  processo  legisla vo  especial.  Conforme  imposição
expressa  da  Cons tuição do Estado da  Bahia,  o PDDU,  a  LOUOS,  suas  revisões/alterações  e
emendas,  mesmo  que  pontuais,  devem  ser  fruto,  sempre,  de  processo  legisla vo  especial
caracterizado  por  par cipação  popular  efe va  e  estudos  técnicos  embasadores  da  medida
urbanís ca  durante  a  formulação  do ato  norma vo  e  sua  tramitação na  Câmara  Municipal,
garan ndo  assim  que  aquele  esteja  sempre  voltado  para  a  promoção  do adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do
solo urbano (art. 59, inciso III da CE/BA). 

Estas e outras principais balizas e requisitos deste processo legisla vo especial de
elaboração de leis que alterem o Plano Diretor estão previstos expressamente na Cons tuição
do Estado da Bahia (com destaque também para os arts. 60, 64, 225 e outros). Demonstraremos,
ao  longo  desta  Representação,  que  os  arts.  15  a  30  da  Lei  9.509/2020,  17  a  20  da  Lei
Complementar  074/2020 e  3  a  9  da  Lei  9.510/2020  albergam  (através  de  emendas  nelas
inseridas  destoantes  de  sua  temá ca  originária)  conteúdo  modificador  do  Plano  Diretor  de
Salvador e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo – sendo categorizadas, portanto,
como  planos/projetos urbanís cos.  Ao trazerem tais conteúdos em seu bojo, estas Leis,  para
serem cons tucionais,  precisariam ter  preenchido,  durante suas formulações/tramitações,  os
requisitos  expressamente  elencados  ao  longo  de  nossa  Cons tuição  Estadual:  par cipação
popular +  estudos técnicos +  obediência aos padrões de qualidade ambiental +  explicitação de

1 CARVALHO, Ana Paula Soares. Estatuto da Cidade e juridificação da reforma urbana no Brasil. Rio de Janeiro : Contra Capa,
2016. p. 117.
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estarem voltados para a persecução das funções sociais da cidade.  Todavia,  nada disto fora
respeitado pela Câmara Municipal quando esta aprovou os arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, os
arts. 17 a 20 da Lei Complementar 074/2020 e os arts. 3 a 9 da Lei 9.510/2020 – que padecem,
portanto, de  incons tucionalidade, dada a flagrante ofensa a disposições expressas da CE/BA,
tanto de ordem formal como material.  Ademais, a ofensa frontal à Cons tuição do Estado da
Bahia é de tal magnitude que pode ser ainda explicitada pelos inúmeros desrespeitos e violações
que a formulação, tramitação e conteúdo dos mencionados PLs incorreram e incorrem no que toca
as  disposições  norma vas  da  Lei  Orgânica  Municipal,  da  Lei  Federal  Estatuto  da  Cidade,  da
Cons tuição Federal e do próprio PDDU de Salvador.

Com efeito, a Cons tuição do Estado da Bahia – da mesma forma que a Cons tuição
Federal  –  reservou  um  de  seus  capítulos  somente  para  prescrever  normas  obrigatórias  aos
Municípios  no  que se  refere  à  “Polí ca  Urbana”,  posi vando  em seu  próprio  texto,  de  forma
expressa e direta, os princípios da função social da cidade, da função social da propriedade urbana,
do planejamento urbanís co e da gestão democrá ca das cidades. A nossa Cons tuição Estadual
estabeleceu, então, princípios e regras expressas e imposi vas aos Municípios quando estes forem
legislar  sobre  expansão  urbana,  sobre  a  ocupação  territorial  dos  seus  espaços.  Parte  desses
princípios e regras é imposta de forma direta, autônoma e extensa pela redação da Cons tuição
baiana, enquanto outras tantas são integradas ao corpo norma vo de nossa Carta Magna Estadual
mediante a técnica legisla va cons tuinte da  remissão expressa  e/ou em virtude de a especial
atenção que expressa e categoricamente a Cons tuição da Bahia dá ao princípio da legalidade no
âmbito da Polí ca Urbana – em seu ar go 167 determina que os Municípios executarão a polí ca
urbana conforme as diretrizes fixadas em lei.

3.  O  ART.  167  DA  CE/BA:  IMPOSIÇÃO  CONSTITUCIONAL  DE  QUE  O  MUNICÍPIO
RESPEITE TAMBÉM OUTRAS REGRAS DE DIREITO URBANÍSTICO PREVISTAS EM LEI – MAGNITUDE
ESPECIAL DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO ÂMBITO DA POLÍTICA URBANA.

Mediante  a  técnica  da  remissão  expressa,  o  legislador  cons tuinte  baiano  fez
referência expressa e voluntariamente ao conteúdo norma vo de Direito Urbanís co con do em
outros diplomas legais, como a Cons tuição Federal, a Lei Orgânica e o Estatuto da Cidade – lei
nacional de observância obrigatória por todos os entes federados (respeito ao pacto federa vo)
que também fixa diretrizes legais ao Município no que o toca o planejamento de seu crescimento.
Dessa forma, foi  possível  abelgar no âmbito da proteção Cons tucional  Estadual  uma série de
normas legais/jurídicas, dotadas de total coerci vidade, previstas no Estatuto das Cidades, na CF e
na Lei Orgânica de Salvador e tecedoras de mais contornos/requisitos deste processo legisla vo
especial  dos  planos e  projetos  urbanís cos  -  e/ou de  qualquer  ato  norma vo  que,
independentemente da nomenclatura que lhe seja designada,  modifique o PDDU, a LOUOS ou
discipline, de alguma forma, assuntos a essas Leis relacionados.

 
Devem, portanto, tanto o Poder Legisla vo como o Execu vo Municipal, por imposição

Cons tucional baiana, respeitar o dito Direito Urbanís co, que (no entendimento de doutrinadores
como Hely Lopes Meireles2 e George Hage Humbert) consubstancia-se como ramo autônomo do
Direito  Público3 com  princípios  e  linguagens  próprios,  sistema cidade,  elementos  e  ins tutos

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: RT, 1977, p. 589
3 “Não obstante, subjuga-se, no que é geral e compa vel, à égide do Direito Público, guiando-se a par r da 

supremacia e indisponibilidade do interesse público, bem como da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
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jurídicos específicos4 - o que não lhe re ra em nada, frise-se, sua mul disciplinaridade intrínseca e
originária, tanto interna como externamente ao mundo jurídico. Tem por objeto o conjunto de
normas jurídicas que disciplina a organização das cidades, que rege seus espaços habitáveis, que
regulamenta e impõe o ordenamento urbano, com vistas à plena consecução das funções sociais
da cidade – habitação, trabalho, lazer, saúde, seguridade, circulação, confortabilidade ambiental,
infraestrutura urbana adequada e acessível a todos

Vejamos, nesse exato sen do, trechos do Capítulo II (“Da Polí ca Urbana”) do Título VI
(“Da Ordem Econômica e Social”) da Cons tuição Estadual baiana, com grifos nossos:

TÍTULO VI
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

(…)

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA URBANA

Art.  167 -  Caberá ao Estado,  na forma da Cons tuição Federal  e  desta
Cons tuição, legislar sobre direito urbanís co, e aos Municípios executar a
polí ca urbana, conforme diretrizes fixadas em lei, obje vando o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garan a do bem-estar
de seus habitantes.

Art. 168 - As ações de órgãos estaduais nos Municípios deverão estar de
acordo com as diretrizes definidas pelos respec vos planos diretores. 

(...)

Art. 170 - O Poder Público dará apoio à criação de coopera vas e outras
formas de organização da população que tenham por obje vo a realização
de programas de habitação popular, colaborando na assistência técnica e
financeira necessária ao desenvolvimento dos programas de construção e
reforma de casas populares.

Parágrafo  único  -  Os  programas  de  construção  de  moradias  populares
deverão incluir a implantação de equipamentos básicos.

Este Capítulo posi vou, expressamente, na Cons tuição de nosso Estado-Membro a
exigência  de  que  os  Municípios  obedeçam  as  diretrizes  fixadas  nas  Leis (tanto  as  de  ordem
nacional, como o Estatuto da Cidade, como as estaduais e municipais) quando forem tratar sobre
suas  polí cas  urbanas,  seus  planos  e  projetos  urbanís cos.  Posi vou  ainda  expressamente  o
princípio da função  social da cidade  com toda a sua amplitude e seus corolários princípios do
planejamento urbanís co e  da  gestão democrá ca das cidades.  Outrossim, insculpiu em nossa

eficiência, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade.” HUMBERT, George Louis Hage. Curso de Direito 
Urbanís co e das Cidades. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017. p. 17)

4 São ins tutos jurídicos específicos do Direito Urbanís co: solo criado; parcelamento, edificação ou u lização 
compulsórios; IPTU progressivo no tempo; plano diretor de desenvolvimento urbano; desapropriação sanção; 
transferência do direito de construir; outorga onerosa do direito de construir; operações urbanas consorciadas. 
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ordem jurídica estadual o princípio da função social da propriedade urbana (art. 169, § 2º e 3º, por
exemplo).

Vale tecer, em apertada síntese, alguns comentários sobre o princípio da função social
da cidade, já que o nosso cons tuinte estadual determinou que os Municípios, ao tratarem de sua
polí ca urbana, obje vem, sempre, a persecução do “pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade”. Por este princípio, deve o Poder Público atuar de forma constante e incessante pela
promoção  de  moradia  digna  para  todos,  de  trabalho,  de  meios  de  circulação  que  confiram
mobilidade, de espaços de lazer nas diferentes áreas da cidade, de direitos da seguridade e da
saúde, de justa distribuição de infraestrutura, de oferta de equipamentos públicos e de serviços
para todos. Deve o Poder Público conter o potencial danoso da especulação imobiliária ilimitada e
as  inves das  segregadoras  dos  interesses  econômicos  privados  hegemônicos,  garan r  a
par cipação popular na gestão do espaço urbano, tudo de forma a concre zar a cidade inclusiva,
a cidade de todos e para todos, no caminho da sustentabilidade e da confortabilidade ambiental.
São, então, cons tuídos deveres-poderes ao Estado, de prestações posi vas e rela vas aos direitos
sociais dos munícipes, dos turistas, dos trabalhadores, dos cidadãos em geral que se relacionam de
alguma forma com aquele espaço urbano. 

Imprescindível pontuar também, desde já, que o art. 167 da Cons tuição do Estado
da Bahia, ao prescrever que os Municípios devem “executar a polí ca urbana” “na forma da
Cons tuição Federal”  “obje vando o pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da cidade”,
albergou, no corpo norma vo da Cons tuição Estadual, todas as exigências já posi vadas pela
Cons tuição Federal ao tratar da Polí ca Urbana e prescrever regras de observância obrigatória
aos Municípios nos seus ar gos 29 (inciso XII), 30 (inciso VIII), 182 e 183. Conforme já explanado,
o  Cons tuinte  Estadual  valeu-se  da  técnica  da remissão  expressa  e  específica  para,  de  forma
voluntária,  densificar  o  parâmetro  de  controle  das  normas  municipais,  mediante  a  integração
expressa  de normas  prote vas  da  Cons tuição  Federal na Cons tuição  Estadual  (sem ter  que
repe -las em sua extensão, mas introduzindo-as por completo em seu conteúdo norma vo).

4.  OS  ARTS.  59,  60  e  64  DA  CE/BA:  PROCESSO  LEGISLATIVO  ESPECIAL PARA
PLANOS/PROJETOS  URBANÍSTICOS E  ELABORAÇÃO/MODIFICAÇÃO  DE  PDDU  E  DE  LOUOS
(ESTUDOS TÉCNICOS + PARTICIPAÇÃO POPULAR, DURANTE ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO).

Além de todo um capítulo para tratar da Polí ca Urbana, a Cons tuição da Bahia
trouxe também, ao longo do restante de seus tulos, diversas outras exigências para os Poderes
Execu vo e Legisla vo Municipais no âmbito do Direito à Ordem Urbanís ca, consagrando um
processo legisla vo especial tanto para a elaboração/revisão/modificação do  Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e da LOUOS, como para qualquer outro ato norma vo que de alguma
forma tenha conteúdo urbanís co e/ou regulamente assunto tratado de forma mais geral no
PDDU/LOUOS. Nessa esteira, no Capítulo III (“Dos Municípios) do Título III (Da Organização dos
Estados e dos Municípios”), ressaltamos os ar gos 59 e 60:

Art.  59  -  Cabe  ao  Município,  além  das  competências  previstas  na
Cons tuição Federal:

I - elaborar e promulgar sua Lei Orgânica;
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II - elaborar e executar a polí ca de desenvolvimento urbano e seu plano
diretor, que será aprovado, exclusivamente, por lei municipal;

III  -  promover  o  adequado  ordenamento  territorial,  mediante
planejamento  e  controle  do  uso,  parcelamento  e  ocupação  do  solo
urbano;
(…)

VII - garan r a proteção do patrimônio ambiental e histórico-cultural local,
observada a legislação federal e estadual;
(…)

Art.  60  -  A  Lei  Orgânica,  a  ser  elaborada  e  promulgada  pela  Câmara
Municipal, atenderá aos preceitos estabelecidos na Cons tuição Federal e
nesta Cons tuição, definindo:
(…)

IV  -  cooperação  de  associações  representa vas  no  planejamento
municipal;

V - âmbito, conteúdo, periodicidade de revisão, condição de aprovação e
implicações  do plano diretor municipal,  bem como a competência  dos
órgãos municipais e regionalizados de planejamento para sua elaboração
e controle;
(...)

Seção V

Da Par cipação Popular na Administração Municipal

Art. 64 - Será garan da a par cipação da comunidade, através de suas
associações representa vas, no planejamento municipal e na inicia va de
projetos  de  lei  de  interesse  específico  do  Município,  nos  termos  da
Cons tuição Federal, desta Cons tuição e da Lei Orgânica municipal.

Parágrafo  único  -  A  par cipação  referida  neste  ar go  dar-se-á,  dentre
outras formas, por:

I - mecanismos de exercício da soberania popular;

II - mecanismos de par cipação na administração municipal e de controle
dos seus atos.

Mais uma vez, a Cons tuição Estadual protege a Ordem Urbanís ca trazendo regras e
determinações diretas aos Municípios, como o inciso III do art. 59, segundo o qual estes devem
“promover  o  adequado  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e  controle  do  uso,
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parcelamento e ocupação do solo urbano”. Este mandamento cons tucional, ao u lizar expressões
como “adequado ordenamento territorial” e “planejamento e controle do uso, parcelamento e
ocupação do solo urbano”, posi va o princípio do planejamento urbano, corolário do princípio da
função social da cidade e verdadeiro pressuposto da Ordem Urbanís ca.

Segundo o renomado José Afonso da Silva, o “planejamento é um processo técnico
instrumentado  para  transformar  a  realidade  existente  no  sen do  de  obje vos  previamente
estabelecidos  –  noção  que  se  aplica  ao  planejamento  em  geral,  e,  portanto,  também  ao
planejamento urbanís co.5

Este princípio em comento preconiza a existência de coesão dinâmica e técnica das
normas  jurídicas  que  versem  sobre  polí ca  urbana,  com  planos  urbanís cos  municipais
hierarquicamente vinculados, sendo os superiores caracterizados por normas gerais, diretrizes,
disciplinamentos  e  zoneamentos  mais  amplos,  bem  como  pela  regulamentação  dos
instrumentos de direito urbanís co, tornando-os efe vamente aplicáveis na cidade. Já os planos
inferiores, por sua vez, mais específicos e pontuais, alinhados e conformados com os superiores,
valem-se racionalmente dos instrumentos urbanís cos já anteriormente regulamentados para
dar concreção ainda maior às transformações, avanços e melhorias que se pretende operar na
cidade. É indispensável que estejam todos coesos e coerentes entre si, acomodados, interligados
e embasados por estudos técnicos que lhes deem unidade, sistema cidade e efe vidade prá ca
na consecução das funções sociais da cidade e das propriedades urbanas. Ocorre que, em ní do
desrespeito a este princípio, os arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, 3 a 9 da Lei 9.510/2020 e 17 a 20
da Lei Complementar 074/2020 foram aprovadas sem qualquer estudo técnico, sem nada que
demonstre, minimamente, sua consonância técnica com o PDDU e a LOUOS.

No segundo semestre de 2018, quando provocado a se manifestar sobre a necessidade
de modificação/alteração em Plano Diretor, mesmo que pontual, ter que obedecer ao processo
legisla vo especial previsto na CE/BA em seus ar gos 60 e 64, o pleno do TJ/BA asseverou:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NA HIPÓTESE
DOS AUTOS, EMBORA NÃO HAJA VÍCIO DE INICIATIVA NA  ELABORAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL Nº 1.064/2014, QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
E  DESENVOLVIMENTO  URBANO  DE  BARREIRAS,  PARA  A  CRIAÇÃO  DE  ÁREA
ESPECIAL AEROPORTUÁRIA,  DO MESMO MUNICÍPIO,  NÃO FORA RESPEITADO O
DEVIDO  PROCESSO  LEGISLATIVO,  QUANTO  A  INDISPENSÁVEL  PARTICIPAÇÃO
SOCIAL. A  PARTICIPAÇÃO  DA  COMUNIDADE  NO  PROCESSO  LEGISLATIVO  QUE
VISA  A  MODIFICAÇÃO OU  APROVAÇÃO  DO  PLANO  DIRETOR  DE
DESENVOLVIMENTO URBANO ‘PDDU’ É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL À VALIDADE
CONSTITUCIONAL. PORTANTO, A LEI MUNICIPAL Nº 1.064/2014, QUE ALTEROU O
PDDU  DE  BARREIRAS,  DEVE  SER  DECLARADA  INCONSTITUCIONAL,  POR
VIOLAÇÃO FRONTAL AOS ARTS. 60, IV E 64, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA. (...).”
(TJ-BA,  Classe:  Direta  de Incons tucionalidade ,Número do Processo:  0003286-
49.2015.8.05.0000,Relator(a):  JOÃO  AUGUSTO  ALVES  DE  OLIVEIRA  PINTO,
Publicado em: 17/09/2018 )

5 SILVA, José Afonso da. Direito urbanís co brasileiro. 2.ed. São Paulo: RT, 1995, p. 93.
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Com  efeito,  nossa  Cons tuição  Estadual  exige,  como  decorrência  inexorável  do
princípio do planejamento urbano nela posi vado expressamente, especial dimensão técnica e
mul disciplinar  como  requisito  qualificado  dos  atos  legisla vos  municipais  sobre  polí ca
urbana. 

Vejamos o que diz, sobre o Princípio do Planejamento Urbano, George Hage Humbert,
relacionando com outro princípio de envergadura cons tucional, o da Eficiência:

“Obje va-se,  por  este  princípio,  que  as  normas,  instrumentos  e  a
a vidade urbanís ca  não  se  deem de forma aleatória,  mas  ordenada,
planejada,  ordenada,  para  que  cada  zona,  cada  localidade  tenha
tratamento específico e adequado às suas necessidades reais, tendo-se
em  mente  os  diversos  aspectos  da  vida  na  cidade:  moradia,  produção
industrial, lazer, trabalho, administração da cidade etc.
(…)
Com  base  nesse  princípio  rechaça-se  a  administração,  a  a vidade
urbanís ca improvisada, garan ndo uma atuação proa va do Estado, em
consonância  ao  próprio  princípio  cons tucional  da  eficiência.”6 (grifos
nossos)

Neste contexto, o planejamento urbano exigido pela Cons tuição Estadual da Bahia
traz  normas  próprias  determinando  ainda  que  os  governantes  devem  ter  especial  atenção  à
questão do meio ambiente urbano, da preservação da confortabilidade ambiental dos cidadãos, do
clima  urbano,  da  poluição  do ar,  da  ven lação  da  cidade,  de  se  evitar  as  ilhas  de  calor  e  os
microclimas com temperaturas mais elevadas, da preservação de suas áreas verdes, seus cursos
d’água, seu saneamento ambiental. Com efeito, de forma sistemá ca, nossa Cons tuição da Bahia
determina expressamente que todo planejamento urbano municipal  deve estar  embasado por
estudos técnicos, e que os mesmos devem, no mínimo, ter ap dão para demonstrar/garan r que
as medidas tomadas não afetarão nega vamente os  padrões de qualidade ambiental e  o bem-
estar de seus habitantes.  No mínimo. Pois, no mundo ideal, poder-se-ia exigir até mesmo que os
estudos norteassem o planejamento urbano para uma efe va melhora dos padrões de qualidade
ambiental e do bem-estar de seus habitantes. 

Contudo, a realidade nos mostra, em especial  neste caso dos arts.  15 a 30 da Lei
9.509/2020,  dos  ar gos  17  a  20  da  Lei  Complementar  074/2020  e  dos  ar gos  3  a  9  da  Lei
9.510/2020,  que  os  Poderes  Execu vo  e  Legisla vo  Municipal  promoveram  alterações
significa vas do ponto de vista da preservação ambiental e da confortabilidade térmica de nossa
metrópole, com ní do e flagrante potencial de dano cole vo/difuso aos padrões de qualidade
ambiental e ao bem-estar de seus habitantes,  sem sequer apresentar qualquer estudo técnico
sobre tais medidas. 

6 HUMBERT, George Louis Hage. Curso de Direito Urbanís co e das Cidades. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LMJ Mundo 
Jurídico, 2017. p. 53
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5. O ART. 225 DA CE/BA E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
RESPEITO  A  PADRÕES  DE  QUALIDADE  AMBIENTAL,  A  TAXAS  MÁXIMAS  DE  OCUPAÇÃO  E
MÍNIMAS DE ÁREAS VERDES

Vejamos, nesse ponto específico, a literalidade da Cons tuição do Estado da Bahia,
que embora categórica em seu art. 225 ao promover diretamente a proteção do meio ambiente
urbano,  não foi  respeitada,  conforme  explicitaremos  mais  à  frente,  pelas  Leis  nº  9.509/2020,
9.510/2020 e Complementar 074/2020, as quais versaram sobre conteúdo de PDDU e de LOUOS,
trazendo (incons tucionais) mudanças para nossa cidade. Trazemos o ar go 225:

“Art. 225 – Os planos e projetos urbanís cos deverão ser elaborados e
implementados  de  acordo  com  os  padrões  de  qualidade  ambiental,
orientando-se no sen do da melhoria da qualidade de vida da população
e considerando, em par cular, taxas máximas de ocupação e mínimas de
áreas verdes. 

Parágrafo  único  –  Os  índices  urbanís cos  contemplados  nos  planos  e
projetos dependem priva vamente da aprovação da Câmara Municipal e
devem obje var o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,
garan ndo o bem-estar dos seus habitantes. 

Portanto, como se depreende da simples leitura, aqui,  a exigência cons tucional de
estudos técnicos  (ordenamento/planejamento)  atrela-se diretamente ao conforto  ambiental  da
cidade, aos padrões de qualidade ambiental, à preservação de espaços verdes mínimos, de sorte
que toda intervenção urbanís ca municipal deve estar alicerçada por base técnica garan dora de
que  a  qualidade  ambiental  da  cidade  não  será  deteriorada.  Nessa  esteira,  previsões  legais
municipais de expansão urbana e de ocupação do território, com potencial de ofender a qualidade
ambiental, sem o amparo de estudos técnicos em sen do contrário, devem ser entendidas como
incons tucionais.

Sobre  as  violações  ao  art.  225  da  CE/BA  que  cons tuem  o  objeto  desta
Representação, ressaltamos, desde já, o caso da Lei 9.510/2020. Tal ato norma vo municipal
alterou o Zoneamento  do Parque de  Pituaçu,  aumentando  taxas  de  ocupação  e diminuindo
áreas verdes,  o que causará - com os prédios altos que agora lá foram permi dos construir -,
prejuízos à qualidade de vida da população, às funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus
habitantes.  A Lei 9.510/2020 é um  plano/projeto urbanís co elaborado e implementado sem
estudos técnicos, sem par cipação popular, e em ní do desacordo com os padrões de qualidade
ambiental. Rasgado em migalhas o ar go 225 da Carta Magna Baiana.

E isto é reforçado em outra previsão expressa da Cons tuição do Estado da Bahia,
pois, segundo determina o inciso VII do art. 59 da Cons tuição Estadual, o planejamento urbano
do município deve ser pautado por base técnica capaz de garan r “a proteção do patrimônio
ambiental  e  histórico-cultural  local”.  Dessa  forma,  é  inconteste  que  a  nossa  Carta  Magna
estadual  impede  que  a  expansão  urbana  de  um  município  acarrete  a  diminuição/lesão  do
patrimônio ambiental nele existente e/ou diminuição de sua confortabilidade térmica, devendo
qualquer  norma  municipal  que  verse  sobre  polí ca  urbana  atentar  para  isso,  sob  pena  de
incons tucionalidade.  Imprescindível  pontuar  ainda  que  o  inciso  VII  do  art.  59  da  CE/BA
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densifica seu parâmetro de controle sobre as normas municipais, ao se valer também em sua
úl ma  parte  da  sobredita  técnica  legisla va  da  remissão  expressa,  determinando  seja
“observada a legislação federal” pelo Município.

 

6. DO JULGAMENTO DA ADIN 0303489-40.2012.8.05.0000 PELO TJ-BA: PRECEDENTE
QUE SE APLICA NA ÍNTEGRA AOS ARTS. 15 A 30 DA LEI 9.509/2020, 3 A 9 DA LEI 9.510/2020 E 17
A 20 DA LEI COMPLEMENTAR 074/2020 

Além de toda esta proteção expressa prevista na Cons tuição da Bahia e elencada nos
tópicos anteriores, o Pleno do TJ-BA, quando instado a se manifestar sobre o assunto em 2014
(ADIN  de  nº  0303489-40.2012.8.05.0000,  proposta  pela  Procuradoria-Geral  de  Jus ça  do
Ministério Público), reafirmou a força norma va das disposições de Direito Urbanís co previstas
em  nossa  Cons tuição  Estadual,  declarando  incons tucionais  ar gos  das  Leis  Municipais
3.378/2012,  8.379/2012  e  8.167/2012  -  uma vez  que os  mesmos traziam em seus conteúdos
assuntos a nentes ao PDDU e à LOUOS, sem que aquelas precitadas leis vessem cumprido os
requisitos de par cipação popular e de estudos técnicos que as embasassem.

Trazemos aqui trechos da decisão, uma vez que a ADIn nº 0303489-40.2012.8.05.0000
é um precedente que se aplica na íntegra às recentemente aprovadas leis municiais 9.509/2020,
9.510/2020 e Complementar 074/2020. Vejamos:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   LEIS
MUNICIPAIS  8.167/2012,  8.378/2012 e8379/2012.   ALTERAÇÃO   DE   PLANO
DIRETOR.   MUNICÍPIO   DE SALVADOR.  AUSÊNCIA  DE  PARTICIPAÇÃO  POPULAR.
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DA  BAHIA.  INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA.   EFEITOS.   MODULAÇÃO.   POSSIBILIDADE.  ART.   27   DA  LEI   N.
9.868/99.  PRESERVAÇÃO  DO  INTERESSE  DA  COLETIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
1. A  ampla  e  efe va  par cipação  popular  deve  ser  garan da  para  a
elaboração  de  norma  que  implique  em  alteração  do  plano diretor  do
desenvolvimento  urbano  da  cidade  (PDDU),   sob  pena  de  violação  ao
disposto no art. 64 da Cons tuição Estadual.
2. Iden ficada  a  afronta  à  exigência  de  integração  popular  no  processo
legisla vo  das  leis  8.167/2012,  8.378/2012  e  8.379/2012  do  município  de
Salvador, imperioso o reconhecimento de sua incons tucionalidade.
3. A singela par cipação do povo através de audiências, com publicização em
antecedência  reduzida  e  sem  os  meios  adequado de  acessos  aos estudos
técnicos   necessários,   não   é   bastante   para   assegurar   o cumprimento
daquela exigência.
4. Descumprido   parâmetro   cons tucional   nos   termos   apresentados, forçosa
a declaração de incons tucionalidade dos arts.4º (…) 160 e 161 da Lei Municipal n.
8.167/2012, bem assim, em sua integralidade, as Leis n. 8.378/12 e n. 8.379/12.
5.  Em  decorrência  do  reconhecimento  da  incons tucionalidade  das  leis, não
há  produção  de  efeitos  desde  sua  origem,  coma  invalidação  de todos  os  atos
dela  derivados  e  o  impedimento  de  que  outros  sejam pra cados segundo o
seu teor.
6.  Entretanto,  excepcionalmente,  o  art.  27  da Lei  n.  9.868/99  autoriza  que  o
Tribunal  proceda  à  modulação  dos  efeitos  da decisão (…) (Desembargador
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Relator José Edivaldo  Rocha  Rotondano,  publicado Diário de Jus ça Eletrôniconº
1.142, 20 de fevereiro de 2014)

Por ser um precedente que se aplica ao caso desta Representação, entendemos ser
per nente trazer trechos do inteiro teor:

“... já que o Plano Diretor assume contorno de instrumento fundamental para a
realização do direito à cidade. Sem hesitação, construído de  forma  democrá ca
e  par cipa va  é  ele  que  irá  trazer  para  a realidade os anseios e desejos das
diferentes regiões e classes da urbe.”

Ressaltamos que o Tribunal albergou expressamente a tese de que a determinação
cons tucional  de  processo  legisla vo  especial  dedicado  aos  planos  diretores  não  se  presta
apenas a informar a Lei que leve este tulo, mas toda e qualquer que altere materialmente seu
conteúdo:

“Não custa  rememorar  que  a   regra  con da   na  Cons tuição  Estadual
determina  que,  para  que  se realizem  alterações  no  PDDU,  deverá  ser
garan da  a  ampla  e  efe va  par cipação  popular,  de  modo que pouco
importa o tulo que se dê à norma que realiza tal alteração, sendo relevante
apenas o seu conteúdo material.” (Trecho do Inteiro Teor do Acórdão proferido na
ADIn 0303489-40.2012.8.05.0000)  

Relembramos também que boa parte do conteúdo julgado incons tucional na ADIN
0303489-40.2012.8.05.0000  foi  introduzido  naquelas  Leis  de  2012  através  de  emendas,
apresentadas às vésperas da votação, desprovidas de estudos técnicos, sem passarem por debates
de par cipação popular, e sem sequer serem apresentadas com transparência e tempo suficiente
para análise dos próprios vereadores.

Fatos  muito  semelhantes  aos  que  ocorreram  em  2019  e  2020  em  relação  às  Leis
Municipais  9.509/2020  (“Condomínio  de  Lotes”),  Complementar  074/2020  (“Regularização
Fundiária  Urbana  –  REURB”)  e  9.510/2020  (“APRN  do  Cidade  Jardim/Santa  Maria)”,  as  quais
compõem o objeto da presente Representação. Ambas, embora versem sobre polí ca urbana, não

veram  par cipação  popular  e  estudos  técnicos  durante  a  formulação  do  PL  por  parte  do
Execu vo. A REURB, quando chegou na Câmara, passou rapidamente por poucas audiências, de
par cipação  popular  insuficientes,  não  tendo  havido  inclusão  alguma  significa va  na  Lei  de
proposições colocadas pela sociedade civil organizada. A Lei de “Condomínio de Lotes”, nem isso:
nenhuma audiência pública, nenhum estudo técnico, seja durante sua formulação, seja durante
sua tramitação. O mesmo se diz da Lei do “APRN do Cidade Jardim/Santa Maria”, promulgada sem
qualquer  estudo  técnico  ou  par cipação  popular  subsidiando/legi mando  as  proposições  ali
con das. Estas circunstâncias fazem com que estas três Leis Municipais de Salvador padeçam, no
todo, de cons tucionalidade duvidosa. Contudo, o foco da presente Representação é a absurda, a
explícita, a flagrante incons tucionalidade dos arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, dos ar gos 17 a 20
da Lei Complementar 074/2020 e dos ar gos 3 a 9 da Lei 9.510/2020, uma vez que:

a)  tais  disposições  sequer  versam  sobre  “Condomínio  de  Lotes”,
“Regularização Fundiária Urbana” ou “APRN do Cidade Jardim/Santa Maria”;
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b) foram introduzidas através de emendas parlamentares, e (pasme, Douta
Procuradoria Geral);

c) alteraram direta e substancialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e a Lei de Ordenamento e Uso do Solo, com, inclusive, regulamentação
de APRNs vitais para Salvador (Pituaçu, Jaguaribe, Passa-Vaca, Ilha dos Frades),
alterações  de  zoneamentos  e  reduções  de  poligonais  de  áreas  de  proteção
ambiental, cultural e paisagís ca.

O atropelo  da Cons tuição da Bahia foi  tão avassalador que nem mesmo todos os
vereadores veram acesso tempes vamente ao conteúdo das emendas, apresentadas sem estudo
técnico algum, sem sequer trazerem consigo os mapas refle ndo as alterações que provocaram em
zoneamentos  e  poligonais  de  áreas  de  proteção  ambiental.  E,  inacreditavelmente,  foram
aprovadas assim: desprovidas até mesmo de mapas. Os mapas só foram apresentados meses após
a aprovação.

Diante  desta  postura  inconcebível  da  Câmara  de  Vereadores  -  (1)  alteradora  de
elementos  substanciais  do  PDDU  e  da  LOUOS  através  de  introdução  de  emendas  em  PLs  de
temá cas originárias não afetas a PDDU e LOUOS; (2) sem que tenha havido par cipação popular
alguma sobre estes assuntos que foram modificados nestas Leis de Processo Legisla vo Especial;
(3) sem que tenha sido apresentado estudo técnico algum; (4) sem que, antes da votação dos PLs,
tenham sido apresentados os mapas refle dores das alterações provocados em zoneamentos e em
poligonais de áreas de proteção –, a sociedade civil  solicita, respeitosamente, que o Ministério
Público do Estado da Bahia ingresse com ADIn requerendo decisão de tutela de  urgência que
suspenda imediatamente a eficácia dos arts. 15 a 30 da Lei 9.509/2020, dos ar gos 17 a 20 da Lei
Complementar 074/2020 e dos ar gos 3 a 9 da Lei 9.510/2020. Com efeito, urge fazer com que os
Poderes Execu vo e Legisla vo do Município de Salvador respeitem a proteção expressamente
conferida pela Cons tuição da Bahia à ordem urbanís ca de nossos municípios.

7.  DA  INCONSTITUCIONALIDADE  FLAGRANTE  DOS  ARTIGOS  15  A  30  DA  LEI
9.509/2020  “CONDOMÍNIO  DE  LOTES”  (INTRODUZIDOS  POR  EMENDAS)  QUE  ALTERARAM  O
PDDU E A LOUOS SEM QUE TENHAM HAVIDO PARTICIPAÇÃO POPULAR, ESTUDOS TÉCNICOS E
APRESENTAÇÃO DE MAPAS REFLETIDORES DAS MUDANÇAS PROVOCADAS EM ZONEAMENTOS E
EM POLIGONAIS DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Em 2019, o Poder Execu vo elaborou o Projeto de Lei ins tuidor e disciplinador do
“Condomínio  de  Lotes”.  Não  houve  par cipação  popular  durante  a  formulação.  Não  foram
apresentados estudos técnicos.  Por se tratar  de matéria afeta à polí ca urbana, a ausência de
cumprimento dos requisitos do processo legisla vo especial faz com que seja necessário avaliar de
forma mais aprofundada se a lei toda não é incons tucional.

Para além disto, já se pode constatar, desde já, que, com certeza, ao menos parte da
Lei  9.509/2020 é incons tucional.  Com feito,  ao chegar  na Câmara Municipal,  o PL recebeu a
numeração  299/2019.  Enquanto  o  PL  tramitava  na  Câmara,  o  Vereador  Aleluia  apresentou
emendas com assuntos destoantes da temá ca originaria – Condomínio de Lotes. Estas emendas,
sobre as quais também não houve par cipação popular/estudos técnicos, trouxeram conteúdos
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perigosamente modificadores do PDDU e da LOUOS. As emendas foram aprovadas, fazendo com
que,  portanto,  a  parte  da  Lei  9.509/2020  que  delas  deriva  seja  incontroversamente
incons tucional.

Logo no preâmbulo da Lei 9.509/2020 já se explicita que ela modifica PDDU e LOUOS.
Transcrevemos aqui:

“Ins tui o Condomínio de Lotes, altera e acrescenta ar gos e quadros à Lei nº
9.148/2016 – LOUOS; à Lei nº 8.165/2012, à Lei 3.298/1983, à Lei nº 9.069/2016
e dá outras providências.”

Esclarecemos que  a  Lei  8.165/2012:  “regulamenta  as  áreas  de proteção cultural  e
paisagís ca,  integrantes  do  sistema  de  áreas  de  valor  ambiental  e  cultural  -  SAVAM da  lei
7.400/2008 que indica e dá outras providências.” 

Já a Lei 9.069/2016, por sua vez, é o próprio Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
de Salvador.

Dentre os ar gos 1 a 14 da Lei 9.509/2020, alguns versam sobre seu tema originário,
“Condomínio de Lotes”. Como se pode inteligir da simples leitura do ar go 2, mesmo estes ar gos
que  versam  sobre  “Condomínio  de  Lotes”  causaram  modificação/introdução  de  conteúdo  à
LOUOS:

“Art.  2:  Fica  acrescido o art.  76-A à Lei  nº  9.148/2016 -  LOUOS,  ins tuindo o
"CAPÍTULO  III"  ao  "Título  IV  -  DO  PARCELAMENTO  E  URBANIZAÇÃO",  com  a
seguinte redação: [...]”

No nosso entender, é preciso avaliar de forma minuciosa se estas introduções de novos
conteúdos  à  LOUOS,  sem  que  tenha  havido  par cipação  popular/estudos  técnicos,  não
acarretaram em incons tucionalidade.

Contudo,  os  próximos  ar gos  da  Lei  9.509/2020  não  precisam  de  mais  análise:  a
incons tucionalidade deles é flagrante. Não versam sobre “Condomínio de Lotes”, e sim sobre
reduções de poligonais de áreas de preservação ambiental, cultural, histórica e ar s ca previstas
no PDDU, bem como de alterações de zoneamentos. São oriundos das emendas apresentadas. São
incons tucionais.

Trazemos aqui trechos do art. 15 da Lei 9.509/2020 e dos ar gos seguintes. Do ar go
15 ao 29, todo o conteúdo con do ali é alteração de PDDU, regulamentação de APRN, mudanças
de  Zoneamento,  mudanças  em  Mapas  (sem  apresentá-los  antes  da  votação)  e  alterações  de
poligonais de áreas de preservação. Todas estas alterações no PDDU sem nenhuma par cipação
popular  ou  estudos  técnicos.  Vejamos  os  flagrantemente  incons tucionais  ar gos  da  Lei
9.509/2020 (com grifos nossos):

“Art. 15. Ficam alterados os limites do Parque Vale Encantado, constante
do Mapa 02A - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM, do
Anexo 2 da Lei nº 9.148/2016, ins tuído como parque urbano, de acordo
com mapa anexo, integrante desta Lei.
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Art. 16. Fica alterada a poligonal do Parque Tecnológico, ins tuído como
Zona de Uso Especial 2 (ZUE-2), constante dos Mapas 01A, Zonas de Uso, e
01-C, Centralidades, integrantes da Lei nº 9.148/2016, conforme Mapa 1A-
1, integrante desta Lei.

Art. 18. Altere-se o Mapa 02A - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e
Cultural - SAVAM, integrante do Anexo 2 da Lei nº 9.148/2016, no que se
refere à delimitação das Áreas de Proteção Cultural e Paisagís ca - APCP
da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Loreto e da Área de Proteção
de Recursos Naturais - APRN do Entorno Marí mo da Ilha dos Frades e do
Parque Urbano da Ilha dos Frades, de acordo ao Mapa 02A-2, integrante
dessa Lei.

Art.  19.  Estabelece  os  limites  da  área  proposta  para  implantação  da
Unidade de Conservação Municipal (UCM) prevista no art. 250, inciso VI,
da Lei nº 9.069/2016, de acordo com o "Mapa Situação UCM" integrante
desta Lei.

Art. 20. Nas remissões constantes no art. 33, § 5º, e art. 35, inciso II, da
Lei nº 9.148/2016, rela vas ao Decreto nº 23.719, de 24 de dezembro de
2012; Decreto nº 23.709, de 24 de dezembro de 2012,  aplicar-se-ão, as
delimitações constantes no Mapa 02C-1 desta Lei.

Art. 21. Ficam alterados os limites e o zoneamento da Área de Proteção
Cultural e Paisagís ca - APCP da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe,
na Ilha dos Frades, ins tuída pela Lei nº 8.165/2012, e constante do Mapa
02A da LOUOS, conforme o Mapa APCP da Ponta de Nossa Senhora de
Guadalupe, integrante desta Lei.

Art.  22.  Alterem-se  os  ar gos  23,  24,  25,  26  da  Lei  nº  8.165/2012  e
acrescentem-se os ar gos 26-A e 26-B, que terão a seguinte redação:

"Art. 23. A Área de Proteção Cultural e Paisagís ca de Nossa Senhora
de Guadalupe, definida pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e
Cultural -  SAVAM, através da Lei  nº 7.400/2008, cons tui-se de 01
(uma) Área de Proteção Rigorosa - APR; 01 (uma) Área Con gua à
Área de Proteção Rigorosa - ACPR; 02 (duas) Áreas de Uso Controlado
- AUC; 01 (uma) Área de Interesse Turís co Cultural - AITC; e 01 (uma)
Área de Proteção à Vida Marinha - APVM.

§ 1º As Áreas de Uso Controlado são denominadas AUC-1 e AUC-2.

§  2º  A  delimitação das  áreas  referidas  no caput deste ar go está
indicada no Mapa `APCP da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe`,
anexo a esta Lei, revogando-se a anteriormente publicada em 17 de
janeiro de 2012.
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Art.  24.  Na  área  compreendida  pela  APR  da  APCP  de  Ponta  de  Nossa
Senhora de Guadalupe, aplicam-se as seguintes restrições: […}

Art.  25.  Na área compreendida  pela  ACPR da  APCP  de Ponta  de Nossa
Senhora de Guadalupe, além das disposições zonais e não zonais incidentes
e estabelecidas pela Legislação de Uso e Ocupação do Solo, ficam atendidas
ainda as seguintes restrições: […]

Art. 26.  As áreas compreendidas pelas AUC da APCP de Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe serão des nadas à ocupação controlada de usos
diversos, atendidas as seguintes restrições: […]

Art.  26-A Na área compreendida pela AITC da APCP de Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe ficam atendidas as seguintes restrições: […]

Art. 26-B Na área compreendida pela APVM da APCP de Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe, aplicam-se as seguintes restrições: […]

Art. 23. Altere-se o caput do art. 28 da Lei nº 8.165/2012, que passa a ter a
seguinte redação:

‘Art.  28.  Fica  autorizado  o  Execu vo  Municipal  a  estabelecer  a
cobrança de  tarifa  para  uso  do  patrimônio  da APCP de  Ponta de
Nossa Senhora de Guadalupe, com valores estabelecidos por Decreto,
a ser paga no desembarque dos usuários.’

Art. 24. Altere-se o art. 29 da Lei nº 8.165/2012, que passa a viger com a
seguinte redação:

‘Art. 29. A Área de Proteção Cultural e Paisagís ca de Loreto, definida
pelo Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM, através
da  Lei  nº  7.400/2008,  cons tui-se  de  01  (uma)  Área  de  Proteção
Rigorosa - APR, 01 (uma) Área Con gua à Área de Proteção Rigorosa
- ACPR, 01 (uma) Área de Uso Controlado - AUC e 01 (uma) Área de
Proteção à Vida Marinha - APVM.

Parágrafo único.  A delimitação das áreas referidas no caput deste
ar go está indicada no Mapa "APCP de Loreto", integrante desta Lei.’ 

Art. 25. Altere-se o art. 30 da Lei nº 8.165/2012, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

‘Art. 30. Na área compreendida pela APR da APCP de Loreto, aplicam-
se as seguintes restrições: […]’

Art. 26. Altere-se o art. 31 da Lei nº 8.165/2012, que passa a viger com a
seguinte redação:
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‘Art. 31. Na área compreendida pela ACPR da APCP de Loreto, além
das disposições zonais e não zonais incidentes e estabelecidas pela
Legislação  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  aplicam-se,  ainda,  as
seguintes restrições: [...]’

Art. 27. Altere-se o art. 32 da Lei nº 8.165/2012, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

‘Art.  32.  A área  compreendida  pelas  AUC da APCP de  Loreto será
des nada à  ocupação controlada de  usos  uniresidenciais  e  hotéis,
atendidas as seguintes restrições: [...]’

Art.  28.  Acrescente-se  o  art.  32-A à  Lei  nº  8.165/2012,  com a  seguinte
redação:

‘Art.  32-A.  Na área compreendida  pela APVM da APCP de Loreto,
aplicam-se as seguintes restrições: [...]’

Art. 29. Altere-se o caput do art. 34 da Lei nº 8.165/2012, que passa a viger
com a seguinte redação:

‘Art.  34.  Fica  o  Execu vo  Municipal  autorizado  a  estabelecer  a
cobrança de tarifa para uso do patrimônio da APCP de Loreto, com
valores estabelecidos por Decreto, a ser paga para o desembarque
dos usuários.’

Art. 30. Fica o Poder Execu vo autorizado a regulamentar esta Lei, no que

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A leitura destes ar gos demonstra o ardil empregado para burlar o processo legisla vo
especial exigido pela Cons tuição da Bahia para alterar, adicionar conteúdo de PDDU e de LOUOS.
Nenhum, nenhum dos ar gos acima transcritos versavam sobre “Condomínio de Lotes”, o suposto
assunto originário do PL.

O que se constata é que do art. 15 ao 29, a Lei 9.509/2020, dentre outros absurdos:

1. Alterou limites de área de proteção ambiental denominada Parque
Vale Encantado, modificando a área prevista pelo MAPA aprovado
com o PDDU.

2. Alterou limites do Parque Tecnológico, modificando a área prevista
no Mapa aprovado pelo PDDU;

3. Alterou os limites da Área de Proteção Cultural e Paisagís ca - APCP
da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e Loreto e da Área de
Proteção de Recursos Naturais - APRN do Entorno Marí mo da Ilha
dos Frades e do Parque Urbano da Ilha dos Frades, modificando as
áreas previstas pelo MAPA aprovado com o PDDU.
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4. Estabeleceu  diversos  regramentos  e  restrições  para  a  Área  de
Proteção Cultural e Paisagís ca - APCP da Ponta de Nossa Senhora
de  Guadalupe,  para  a  de  Loreto,  para  a  Área  de  Proteção  de
Recursos Naturais - APRN do Entorno Marí mo da Ilha dos Frades e
do Parque Urbano da Ilha dos Frades.

Tornado tudo ainda mais absurdo, embora as mudanças trazidas no PDDU e na LOUOS
pelos ar gos mencionados façam sempre referência a supostos Mapas, nenhum, nenhum destes
Mapas foi apresentado durante a tramitação do PL. O PL foi aprovado e conver do em Lei sem que
os Mapas a que faz referência tenham sido apresentados. Um completo contrassenso. Somente
meses após a aprovação, os Mapas foram apresentados. 

A  comprovação  cabal  de  que  a  Lei  9.509/2020  foi  formulada,  tramitou,  recebeu
emendas e foi  aprovada sem que tenha sido publicizado Mapa algum está  no extrato  de sua
tramitação, extraído do próprio site da Câmara Municipal de Salvador (“DOC 2” em anexo):

Registramos ainda que a 114ª sessão ocorreu em 10 de Dezembro de 2019 (“DOC 3 –
Ata da 114ª sessão” em anexo). Portanto, a Lei foi aprovada em Dezembro de 2019 e os Mapas
apresentados somente em março de 2020.

As  comunidades  residentes  na  Ilha  dos  Frades,  na  Ponta  de  Nossa  Senhora  de
Guadalupe e no Loreto estão sendo diretamente afetadas sem sequer terem sido ouvidas. E qual
estudo  técnico  jus fica  estas  mudanças?  Quais  estudos  técnicos  comprovam  que  essas
mudanças em áreas de especial  proteção ambiental não irão afetar os padrões de qualidade
ambiental de Salvador? E as taxas mínimas de área verde? Relembramos aqui  o art.  225 da
Cons tuição da Bahia:

“Art.  225 – Os planos e projetos urbanís cos deverão ser elaborados e
implementados  de  acordo  com  os  padrões  de  qualidade  ambiental,
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orientando-se no sen do da melhoria da qualidade de vida da população
e considerando, em par cular, taxas máximas de ocupação e mínimas de
áreas verdes. 

Parágrafo  único  –  Os  índices  urbanís cos  contemplados  nos  planos  e
projetos dependem priva vamente da aprovação da Câmara Municipal e
devem obje var o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,
garan ndo o bem-estar dos seus habitantes. 

Este ar go da CE foi desrespeitado pela aprovação da Lei de “Condomínio de Lotes”.
Não só esse, como também os ar gos 59, 60, 64 e o 167. Durante a votação e aprovação do PL em
Lei,  alguns  vereadores  registraram  as  ofensas  à  Cons tuição  do  Estado  da  Bahia.  Está  tudo
consignado na Ata da Sessão. Vejamos:

“A  Vereadora  Marta  Rodrigues  cri cou  o  Projeto  de  Lei  sobre  o
Condomínio de Lotes, afirmando que ele afrontava algumas leis, as quais
apontou,  além  de  ignorar  o  Conselho  da  Cidade.  Também  cri cou  as
Emendas  a  esse  Projeto,  lendo  alguns  disposi vos  para  apontar
incongruências  com  a  legislação.  Apontou  o  descumprimento  da
exigência  de  audiências  públicas  e  afirmou  a  incons tucionalidade  da
Proposição, pedindo a sua re rada de pauta. 
[…]
Colhidos os votos na CCJ, expôs Voto em Separado a vereadora Aladilce
Souza, que contou ter sido surpreendido por emendas nocivas ao Projeto.
Relacionou  o  que  era  criado  nas  emendas  a  ditames  legais  que  não
haviam sido cumpridos,  como o debate em audiências públicas.  Expôs
sobre item que alterava o PDDU e sobre problemas judiciais rela vos ao
PDDU. Afirmou  a importância do interesse público.
[…]
...expôs voto em separada a vereadora Marta Rodrigues (…) Expôs sobre a
necessidade  de  planejamento  democrá co  e  sobre  os  riscos
socioambientais  do  projeto.  Apontou  impactos  do  Projeto  na  Lei  de
Ordenamento e Uso do Solo.
[…]
Parecer  foi  aprovado  contra  o  voto  da  vereadora  Aladilce  Souza
(sustentando alteração do PDDU e incons tucionalidade).” 

Depreende-se, portanto, que a Incons tucionalidade foi tão flagrante e aviltante, que
alguns Vereadores resolveram registrar em ata toda a violação ocorrida ao ordenamento jurídico.

Sendo assim, diante de tudo o quanto exposto até aqui nesta Representação, solicita-
se, respeitosamente, ao Ministério Público:

1. Que avalie de forma aprofundada se a Lei 9.509/2020 do Município de
Salvador padece de incons tucionalidade em seu todo;
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2. Que adote as medidas jurídicas cabíveis para, urgentemente, suspender
a aplicação dos ar gos 15 a 30 da Lei.9509/2020 do Município de Salvador,
os quais são flagrantemente incons tucionais.

8.  DA  INCONSTITUCIONALIDADE  FLAGRANTE  DOS  ARTIGOS  17  A  20  DA  LEI
COMPLEMENTAR  074/2020  “REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA  URBANA”  (INTRODUZIDOS  POR
EMENDAS) QUE ALTERARAM O PDDU E A LOUOS SEM QUE TENHAM HAVIDO PARTICIPAÇÃO
POPULAR,  ESTUDOS TÉCNICOS E  APRESENTAÇÃO  DE  MAPAS  REFLETIDORES DAS MUDANÇAS
PROVOCADAS EM ZONEAMENTOS E EM POLIGONAIS DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Da mesma forma que ocorreu com a Lei 9.509/2020, a Lei Complementar 074/2020,
embora trate de polí ca urbana (Regularização Fundiária Urbana – REURB) , foi formulada pelo
Execu vo sem apresentação de estudos técnicos e sem par cipação popular. Durante a tramitação
na  cama,  ocorreram  poucas  e  rápidas  audiências,  que  não  sa sfizeram  a  necessidade
cons tucional de par cipação popular substancial e efe va. Em virtude disto, deve ser analisada,
de forma aprofundada, se há a incons tucionalidade toda a Lei Complementar em comento.

Todavia, independentemente disto, já se pode constatar, desde já, que os ar gos 17 a
20 da Lei Complementar 074/2020 são flagrantemente incons tucionais, pois não versam sobre
Regularização Fundiária Urbana,  mas sim sobre alterações no PDDU, sobre regulamentação de
APRN, mudanças de Zoneamento, mudanças em Mapas (sem apresentá-los antes da votação) e
alterações de poligonais de áreas de preservação. E, mais uma vez,  a Câmara alterou o PDDU,
diminuiu  áreas  verdes  de  Salvador,  colocou  em  risco  nossos  padrões  de  conforto  ambiental
protegidos  pelo  art.  225  da  CE/BA,  sem que  apresentar  estudos  técnicos  e  sem par cipação
popular. Reproduzimos aqui estes ar gos incons tucionais da  Lei Complementar 074/2020:

LEI COMPLEMENTAR Nº 074/2020
Ins tui  o  Programa  de  Regularização  Fundiária Urbana   e   estabelece
normas   e   procedimentos aplicáveis   ao   Procedimento   Administra vo
de Regularização Fundiária Urbana.

[…]

Art.  17. Fica a poligonal da Zona Especial  de Interesse  Social  -  ZEIS da
Costa,  situada  na  Ilha  dos  Frades,  delimitada  de  acordo  à  Planta  01,
integrante do Anexo IV desta Lei. 

Art.  18. Fica a poligonal da Zona Especial  de Interesse  Social  -  ZEIS de
Paramana, situada na Ilha dos Frades, delimitada de acordo com a Planta
01, constante no Anexo III desta Lei. 

Art.   19.   Ficam   enquadrados   na   categoria   de   Parque   Urbano,
conceituado  na  Lei 9.609/16 - PDDU, as áreas delimitadas constantes da
Planta 01 do Anexo II desta Lei.
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Art.  20.  Altera-se  o  Mapa  01B  -  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social  -
ZEIS  da  Lei 9.148/16  referente  à  delimitação  da  ZEIS  número  186  -
Comunidade  da  Costa  e  187-  Comunidade de Paranama de acordo com
o Mapa 01B1 e o Mapa 02A1 - Sistema de Áreas de Valor Ambiental e
Cultural - SAVAM, integrantes do Anexo V desta Lei.”

Ora,  estamos  diante  aqui  também de  explícita  alteração  do  PDDU,  com,  inclusive,
diminuição  de  suas  áreas  protegidas  de  especial  valor  ambiental  e  cultural.  Estes  ar gos  são
flagrantemente incons tucionais. 

Tornado tudo ainda mais absurdo, embora as mudanças trazidas no PDDU pelos ar gos
mencionados  façam sempre referência  a  supostos Mapas,  nenhum, nenhum destes  Mapas foi
apresentado durante a tramitação do PL 02/2019 (conver do na Lei Complementar 074/2020). O
PL  foi  aprovado  e  conver do  em  Lei  sem  que  os  Mapas  a  que  faz  referência  tenham  sido
apresentados.  Um completo contrassenso.  Somente meses após a aprovação do PL, os Mapas
foram apresentados. 

Nesta esteira, densificando ainda mais a incons tucionalidade destes ar gos da Lei
Complementar 074/2020, trazemos o o cio expedido pelo IBDU (Ins tuto Brasileiro de Direito
Urbanís co) em 09 de Dezembro de 2019, através do qual solicitou-se ao Vereador Alexandre
Aleluia (autor das emendas que resultaram nos ar gos incons tucionais) os Mapas aos quais o
texto do PL 02/2019 - já elastecido pelas sobreditas emendas - fazia referência. O O cio nunca
foi  respondido.  E  o  PL,  conforme  já  apontamos,  foi  aprovado  sem que  Mapa  algum  fosse
apresentado. Segue na próxima página o o cio (nunca respondido) do IBDU.
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A  formulação  e  aprovação  do  PL  sem  a  apresentação  dos  Mapas  é  mais  uma
(inadmissível) circunstância demonstra va de que as mudanças provocadas no PDDU e na LOUOS
são  mo vadas  por  interesses  privados  mesquinhos  e  sombrios  –  e  não  pelo  interesse
público/cole vo. O  patrimonialismo  que mo vou a gênese da Lei Complementar 074/2020 fica
cada vez mais visível à medida que se avança com a análise pormenorizada da sequência de atos
que vai desde sua formulação, até tramitação, propositura de emendas, aprovação e sanção.
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Meses após a aprovação da Lei Complementar na Câmara Municipal, os Mapas foram
publicizados (se só então foram elaborados,  não se sabe – mas,  com certeza,  só então foram
publicizados). Foi feita análise7 do Mapa referente à ZEIS de Ilha dos Frades, a fim de constatar se
houve mudança em relação à poligonal  anteriormente estabelecida pelo PDDU/LOUOS. Com a
sobreposição entre o Mapa novo e o Mapa an go, foi possível aferir uma significa va redução na
Zona Especial de Interesse Social da Ilha. Vejamos: 

Esta  redução  na  área  de  ZEIS  -  sem  consulta  popular,  sem  estudos  técnicos,  sem
apresentação  do  Mapa  –  sa sfez  a  quais  interesses?  Aos  interesses  cole vos  stricto sensu da
comunidade mais vulnerável  que lá reside/vive/trabalha? Aos interesses de toda a cole vidade

7 Por cidadão colaborador com expertise na área que, por temer represálias dos grupos econômicos envolvidos, 
preferiu não se identificar por ora.
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difusa soteropolitana? Ou ao mesquinho interesse patrimonialista e privado de grupos econômicos
que  buscam  eli zar  a  ilha,  supervalorizar  suas  glebas  e  lucros  obter  com  inves mentos
imobiliários/hoteleiros de alto padrão?

A comprovação cabal de que a Lei Complementar 074/2020 foi formulada, tramitou,
recebeu emendas e foi aprovada sem que tenha sido publicizado Mapa algum está no extrato de
sua tramitação, extraído do próprio site da Câmara Municipal de Salvador (“DOC 1” em anexo):

Ora, as comunidades residentes na Ilha dos Frades, a Comunidade de Paranama e a
Comunidade da Costa estão sendo diretamente afetadas sem sequer terem sido ouvidas, sem
sequer apresentarem os Mapas antes da aprovação da Lei. E qual estudo técnico jus fica estas
mudanças?  E  Quais  estudos  técnicos  comprovam  que  todas  essas  mudanças  em  áreas  de
especial proteção ambiental não irão afetar os padrões de qualidade ambiental  de Salvador? E
as taxas mínimas de área verde? Rasgado em migalhas o art. 225 da Cons tuição da Bahia. Não
só o 225, como também os ar gos 59, 60, 64 e o 167.

Em parecer conjunto da Comissão de Finanças,  Orçamento e Fiscalização com a de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara Municipal,  foi  redigido voto em Separado,
registrando as violações. Segue, na próxima página, trechos do Voto em Separado.
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[…]

Sendo  assim,  diante  de  tudo  o  quanto  exposto  nesta  Representação,  solicita-se,
respeitosamente, ao Ministério Público:

3. Que avalie de forma aprofundada se a Lei Complementar 074/2020 do
Município de Salvador padece de incons tucionalidade em seu todo;

4. Que adote as medidas jurídicas cabíveis para, urgentemente, suspender
a  aplicação  dos  ar gos  17  a  20  da  Lei  Complementar  074/2020  do
Município de Salvador, os quais são flagrantemente incons tucionais.
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9. DA INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE DOS ARTIGOS 3 A 9 DA LEI MUNICIPAL
9.510/2020  “APRN  CIDADE  JARDIM/SANTA  MARIA”  (INTRODUZIDOS  POR  EMENDAS)  QUE
ALTERARAM O PDDU E A LOUOS SEM QUE TENHAM HAVIDO PARTICIPAÇÃO POPULAR, ESTUDOS
TÉCNICOS  E  APRESENTAÇÃO  DE  MAPAS  REFLETIDORES  DAS  MUDANÇAS  PROVOCADAS  EM
ZONEAMENTOS E EM POLIGONAIS DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Assim como as demais Leis Municipais que compõem o objeto desta Representação, o
PL  que  deu  origem  à  Lei  9.510/2020  nha  como  conteúdo  originário  a  ins tuição  e
regulamentação da APRN Cidade Jardim/Santa Maria,  mas,  durante sua tramitação na Câmara
Municipal, foi alvo de emendas que nela introduziram outros assuntos, modificadores do PDDU e
da LOUOS em pontos de al ssima sensibilidade ambiental – como, por exemplo, o zoneamento do
Parque de Pituaçu e sua APRN. Alterações desprovidas de base técnica e de par cipação popular
que, dentre outras coisas, resultarão na supressão de nossas poucas áreas verdes e remanescentes
de Mata Atlân ca. 

O conteúdo originário do PL, por si só, invoca, no nosso entender, o processo legisla vo
especial  previsto  na  Cons tuição da  Bahia  para  planos  e  projetos  urbanís cos,  o  que  não foi
cumprido, resultando na imprescindibilidade de se avaliar de forma pormenorizada se toda a Lei é
incons tucional.  Independente desta  análise  pormenorizada,  já  se  pode constatar,  desde já,  a
explícita incons tucionalidade formal e material dos ar gos 3 a 9 da Lei em comento, conforme
explanaremos a seguir.

Transcrevemos inicialmente os (incons tucionais) ar gos  3 a 5 da Lei 9.510/2020:

“Art. 3º. Integra a presente Lei o Mapa 1, que contém a delimitação da Área
de Proteção de Recursos Naturais - APRN do Cidade Jardim/Santa Maria; o
Mapa 2,  com a APRN de Pituaçu;  e o Mapa 3,  que contém a APRN do
Jaguaribe.

Art. 4º Inclua-se o parágrafo único e o Mapa 02 anexo desta Lei ao art. 2º
da Lei nº 8.164/2012, com a seguinte redação:

‘Art. 2º ...
...
Parágrafo único.  A delimitação das áreas referidas  no caput deste
ar go está indicada no Mapa 02, integrante desta Lei.’

Art. 5º Ficam alterados o caput e o inciso II e acrescentados os incisos V, VI,
e VII - ao art. 7º da Lei nº 8.164/2012, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

‘Art. 7º Nas áreas compreendidas pela ZOC, que se cons tuem de áreas
antropizadas lindeiras ao Parque de Pituaçu e passíveis de urbanização, ou
que já foram parceladas e em processo de ocupação, serão aplicadas as
mesmas  restrições  de  uso  e  ocupação  de  solo,  previstas  para  a  zona
con gua,  conforme  o  zoneamento  da  LOUOS,  atendidas  as  seguintes
disposições.
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‘....  II  -  o  lote  mínimo  de  novos  parcelamentos  será  de  300,00m²
(trezentos metros quadrados);
.... V - os recuos mínimos de frente, ambas as laterais, e de fundo,
atenderão  ao  disposto  no  Quadro  06  -  Parâmetros  de  Ocupação,
integrante do Anexo 01 da LOUOS, correspondentes à zona de uso
con gua à ZOC, ZPR - 3;
VI  -  o  Índice  de  Ocupação  máxima  para  a  lotes  será  de  0,50
(cinquenta centésimos) e o Índice de Permeabilidade Mínimo de 0,30
(trinta centésimos);
VII  -  os  Coeficientes  de  Aproveitamento  Básico  (CEAB)  e  Máximo
(CAM) corresponderão aos aplicáveis  para a zona de uso ZPR -  3,
con gua à ZOC.’

Como  se  pode  constatar,  tais  ar gos  avançam  para  matérias  afetas  ao  PDDU  e  à
LOUOS, ao alterar índices urbanís cos, disciplinando o uso e a ocupação do solo do Zoneamento
protetor do Parque de Pituaçu, de forma a permi r mais e maiores construções, em detrimento da
preservação de áreas verdes, da ven lação da cidade e da permeabilidade do solo.

Tais  medidas,  desacompanhadas  de  estudos  técnicos  e  de  par cipação  popular,
evidenciam o patrimonialismo que vem sendo exercido sobre as áreas verdes de Salvador e seus
remanescentes de Mata Atlân ca. O fim perseguido pelo Legislador soteropolitano deixou de ser o
desenvolvimento das  funções  sociais  da  cidade,  para  ser  o  enriquecimento de  poucos  grupos
empresariais  do mercado imobiliário.  Com efeito,  as mudanças em comento permitem que os
grupos  que  se  apresentam  como  detentores  destas  áreas  possam  edificar  maiores
empreendimentos  imobiliários,  obtendo  lucros  expressivos  com  as  mudanças  dos  índices
urbanís cos no local.  Os lançamentos imobiliários se valerão do fato de estarem em área da
como de proteção ambiental  para alcançarem altos preços.  O fim perseguido deixou de ser a
função social da cidade, a preservação de áreas verdes e sua confortabilidade térmica, dando lugar
ao mesquinho e an rrepublicano intuito de (muito) enriquecer certos indivíduos. 

9.1 A SUPRESSÃO DA PROTETIVA ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA DO PARQUE DE
PITUAÇU  E  OS  PREJUÍZOS  AO  MEIO  AMBIENTE  EQUILIBRADO  DE  SALVADOR  E  À  SUA
CONFORTABILIDADE TÉRMICA: NÍTIDA OFENSA AO ART. 225 DA CARTA MAGNA BAIANA.

O Zoneamento anteriormente  previsto para  o  Parque de Pituaçu determinava uma
espécie de Zona de Amortecimento ao seu redor, denominada de Zona de Ocupação Controlada,
reduzindo  os  impactos  da  antropização  sobre  o  local.  Zonas  Prote vas  ao  redor  de  áreas  de
proteção ambiental são imprescindíveis.  Todavia, a Lei 9.510/2020 SUPRIMIU essa proteção do
Parque  de  Pituaçu,  ex nguindo  a  denominada  ZOC  –  Zona  de  Ocupação  Controlada.
Relembramos que a Lei nº 8.164/2012, recepcionada pelo PDDU de 2016 (o qual versa sobre a
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APRN de Pituaçu em seus  arts.  151,  inciso  VII8;  2669,  inciso III  e  §  primeiro;  26710,  inciso III),
estabeleceu Zoneamento para a APRN de Pituaçu, determinando em seu ar go 2º três Zonas de
Ocupação Controlada. Vejamos o ar go 2º da Lei 8.164/2012:

“Art.  2º  A Área de Proteção de Recursos  Naturais  -  APRN de Pituaçu se
cons tui de uma Área de Proteção Rigorosa - APR, uma Zona de Manejo
Especial  -  ZME,  duas  Zonas  de  Uso  Ins tucional  -  ZUI,  três  Zonas  de
Ocupação Controlada -  ZOC, quatro Zonas de Uso Diversificado - ZUD, e
duas Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS.”

O ar go 7 da Lei 8.164/2012, na sequência, estabeleceu índices urbanís cos restri vos
para as três ZOCs, dada a importância, para toda Salvador, de se proteger o entorno do Parque de
Pituaçu:

Art. 7º Nas áreas compreendidas pelas ZOC, que se cons tuem de áreas
antropizadas lindeiras ao Parque de Pituaçu e passíveis de urbanização ou
que já foram parceladas e em processo de ocupação, serão permi dos os
mesmos usos e parâmetros de ocupação previstos na legislação urbanís ca,
atendidas ainda as seguintes disposições:

I  -  novos  parcelamentos  de  glebas  deverão  reservar  um  percentual
mínimo de 20% (vinte por cento) de Áreas Verdes;

II - O lote mínimo de novos parcelamentos deverá ser de 1.500,00m² (mil
e quinhentos metros quadrados);

8 Art.  151.  O  ordenamento  territorial  da  macroárea  de  Requalificação  da Borda Atlântica tem como estratégias:
(...) 
VII -conservação  das  áreas  integrantes  do  SAVAM:  as  Áreas  de  Proteção dos Recursos
Naturais (APRN) das Dunas de Armação, de Pituaçu, Manguezal do Rio  Passa  Vaca,  Bacia
do  Jaguaribe  e  Dunas  da  Bolandeira  e  as  Áreas  de Proteção  Cultural  e  Paisagística
(APCP)  do  Jardim  de  Allah,  da  Boca  do  Rio  e Pituaçu, de Piatã e do Farol de Itapuã, com a
preservação da qualidade ambiental e dos atributos paisagísticos

9 Art. 266. Sem prejuízo do enquadramento e da delimitação de outras áreas por lei específica, constituem APRN 
aquelas delimitadas no Mapa 07 do Anexo 03 integrante desta Lei, especificamente:

(…)
III -APRN de Pituaçu;
(…)
§1º O   órgão   de   planejamento   urbano,   em   articulação   com   o   órgão responsável pela 

gestão ambiental do Município, elaborará lei especifica definindo o uso  sustentado  das 
áreas enquadradas  como  APRN,  segundo  as  particularidades de cada uma.

10 Art. 267. São diretrizes para as APRN: 
(…)
III -para a APRN de Pituaçu:
a)  revisão  dos  critérios   e   restrições  de  ocupação  do  solo   para  as  áreas particulares
localizadas  no  entorno  do  Parque  Urbano,  compatibilizando  o  uso  do solo com a proteção
ambiental, especialmente no que diz respeito à preservação da cobertura vegetal e permeabilidade
do solo; b)  expedição  de  alvarás  para  implantação  de  empreendimentos  nas  áreas passíveis   de
ocupação   apenas   após   o   licenciamento   ambiental   pelo   órgão competente; c) implementação de
programas de recuperação  ambiental,  compreendendo a  urbanização  dos  assentamentos  precários
urbanizáveis  existentes  na  data  da publicação desta Lei e o reassentamento das áreas não urbanizáveis,
a critério do Executivo
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III - O esgotamento sanitário de novos parcelamentos deverá ser interligado
à rede coletora existente;

IV - O índice de Permeabilidade - IP das edificações deverá ser de 0,40
(quarenta centésimos).

Todavia, toda esta proteção foi suprimida do Parque de Pituaçu com a aprovação da
Lei 9.510/2020, sem que a população de Salvador tenha sido sequer informada sobre isto, sem
que  tenha  havido  estudo  técnico  sobre  os  impactos  de  tais  mudanças  no  meio  ambiente
soteropolitano.  Um  absurdo.  O  lote  mínimo,  que  antes  era  de  1.500  m²,  foi  reduzido
dras camente  para  apenas  300  m²!  O  Percentual  mínimo  de  20% de manutenção  de  áreas
verdes, completamente suprimido. O índice de permeabilidade do solo, reduzido de 0,40 para
0,30. Não se respeitou em nada o mandamento cons tucional de preservação dos padrões de
qualidade ambiental, com taxas máximas de ocupação e mínimas de áreas verdes (art. 225 da
CE/BA).  O  lucro  de  inves dores  do  ramo imobiliário,  em detrimento  do  meio  ambiente  de
Salvador.

Uma área que antes era Zona de Ocupação Controlada (ZOC) passa a ser, na íntegra,
Zona de Uso Predominantemente Residencial  3 (ZPR-3), com índices urbanís cos muito mais
permissivos,  abrindo-se  mão  da  proteção  ambiental,  possibilitando  o  super  adensamento
urbano do local, com supressão das poucas áreas verdes e remanescentes de Mata Atlân ca que
há  em  Salvador.  Sofre  o  Parque  de  Pituaçu  e  sofre  toda  a  cidade  de  Salvador,  com  o
empobrecimento de suas funções sociais, acarretado por um não planejamento de sua expansão
urbana, pela não perseguição do bem comum, em prol de mesquinhos interesses privados.

Os  prejuízos  ao  meio  ambiente  de  Salvador  advindos  com  a  promulgação  da  Lei
9.510/2020 não param por aqui. Nos ar gos seguintes da Lei, os danos às nossas áreas verdes e
remanescentes de Mata Atlân ca se estendem para a região do Rio Jaguaribe e do Manguezal do
Passa Vaca.

9.2 EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS: REDUÇÃO DA APRN DO
JAGUARIBE E ÍNDICES CONSTRUTIVOS MAIS PERMISSIVOS PARA A APRN DO MANGUEZAL PASSA-
VACA

Os  prejuízos  ao  meio  ambiente  de  Salvador  advindos  com  a  promulgação  da  Lei
9.510/2020 abarcam também danos às APRNs do Manguezal do Rio Passa Vaca e do Jaguaribe. A
primeira, assim como aconteceu com o Parque de Pituaçu, teve a Zona Prote va ao seu redor
suprimida.  As  mesmas restrições  prote vas  previstas  para  o  entono de Pituaçu também eram
determinadas  para  o  entorno  do  Manguezal  do  Passa  Vaca  pela  Lei  8.164/2012,  mediante  o
estabelecimento da ZOC (Zona de Ocupação Controlada). Com a aprovação da Lei 9.510 e suas
emendas,  a  ZOC  do  Passa  Vaca  deixou  de  exis r,  assim  como  suas  medidas  prote vas.  Esta
alteração foi trazida pelo art. 6º da Lei 9.510/2020, a seguir reproduzido:

Art. 6º Altere-se o caput do art. 15 da Lei nº 8.164/2012, que passa a ter a
seguinte redação:
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‘Art. 15. Na área compreendida pela ZOC da APRN do Manguezal do
Rio Passa Vaca, que se apresenta antropizada e passível de ocupação,
serão aplicadas as mesmas restrições previstas para a zona de uso
con gua, conforme o zoneamento da LOUOS, de acordo ao disposto,
com as instruções estabelecidas nos incisos V, VI e VII do art. 7º da Lei
nº 8.164/2012.’

Outro local que necessita de especial proteção ambiental é o Rio Jaguaribe e o seu
entorno, com áreas verdes e remanescentes de Mata Atlân ca. Contudo, Lei 9.510/2020 reduziu a
proteção da área, em seus arts. 7 e 8, alterando os limites anteriormente impostos pelo PDDU de
2016. Mudanças sobre as quais a sociedade civil foi sequer consultada. Mudanças que põem em
risco  o  conforto  ambiental  de  Salvador  sem que  tenham  havido  estudos  técnicos.  Alterações
totalmente incons tucionais:

“Art. 7º  Ficam alterados os limites da APRN do Jaguaribe, constante do
Mapa 02 -  A da Lei  nº 9.148/2016, de acordo ao Mapa 03,  integrante
desta Lei.

Art. 8º Aplicam-se à APRN do Jaguaribe as seguintes disposições:

§ 1º O zoneamento da APRN do Jaguaribe se cons tui de área de proteção
rigorosa - APR Zona de Uso ins tucional - ZUI, Zona especial de Interesse
Social  -  ZEIS,  Zona  de  Uso  Diversificado  -  ZUD,  Zona  de  Ocupação
Controlada 01 - ZOC 01, Zona de Ocupação Controlada 02 - ZOC 02 e Zona
de Manejo Especial - ZME, conforme Mapa 03 integrante desta Lei.

§ 2º Na área compreendida pela APR da APRN do Jaguaribe, aplicam-se as
seguintes restrições:

I - fica proibida a erradicação ou corte de árvores com caules superiores a

15 cm (quinze cen metros) de diâmetro;

II - fica proibida a implantação de qualquer empreendimento, salvo aqueles
cons tuídos por estruturas temporárias, com área máxima de 20m² (vinte
metros quadrados), des nados ao apoio as a vidades de recreação e lazer;

III  -  as  escavações  e  terraplanagem  serão  reduzidas  ao  estritamente
necessário  para  assentar  acessos  e  contenção,  evitando  erosão  de
encostas;

IV - a u lização de equipamentos de som nas estruturas de apoio deverá
estar sujeita aos limites de pressão sonora, previstos na Lei nº 5.354/1998.

§  3º  A  área  compreendida  pela  ZME  des na-se  à  implantação  de  vias
estruturantes do sistema viário urbano, e linhas de transmissão de energia.
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§ 4º Nas áreas das ZUI - 1 e ZUI - 2, compreendidas pelo CIMATEC e pelo
Cemitério  Bosque  da  Paz,  respec vamente,  os  usos  consolidados  serão
man dos, podendo, ainda, abrigar funções complementares.

§  5º  nas  áreas  compreendidas  pelo  ZOC  1  serão  aplicadas  as  mesmas
restrições  de  uso  e  ocupação  do  solo,  previstas  para  a  zona  de  uso
con gua,  conforme  o  zoneamento  da  LOUOS,  atendidas  as  seguintes
disposições:

I  -  o  lote  mínimo  deverá  ser  de  1.500,00 m²  (mil  e  quinhentos  metros
quadrados);
II - o esgotamento sanitário deverá ser interligado à rede coletora existente;
III - o índice de ocupação máxima será de 0,40 (quarenta centésimos).

§  6º  Nas  áreas  compreendidas  pela  ZOC  2  serão  aplicadas  as  mesmas
restrições  de  uso  e  ocupação  do  solo,  previstas  para  a  Zona  de  uso
con gua,  conforme  o  zoneamento  da  LOUOS,  atendidas  as  seguintes
disposições:

I  -  o  lote  mínimo  deverá  ser  de  250m²  (duzentos  e  cinquenta  metros
quadrados);

II - o esgotamento sanitário deverá ser interligado á rede coletora existente;
III - o índice de ocupação máxima será de 0,50 (cinquenta centésimos).

§ 7º nas áreas compreendidas pela ZUD, que se cons tuem de áreas com
ocupação  consolidada,  serão  permi dos  os  mesmos  usos  e  parâmetros
urbanís cos previstos para a zona de uso que lhe for con gua, conforme o
zoneamento da LOUS.

§  8º  Para  as  áreas  compreendidas  pelas  ZEIS  ins tuídas  na  legislação
urbanís ca, serão permi dos os mesmos usos e parâmetros de ocupação
previstos na LOUOS e legislação específica aplicada.”

Parque  de  Pituaçu,  Manguezal  do  Rio  Passa  Vaca  e  Rio  Jaguaribe,  três  locais  que
exigem especial proteção ambiental sendo violados a um só tempo pela Lei 9.510/2020 e suas
alterações incons tucionais no PDDU e na LOUOS. Três locais que guardam o pouco que resta de
área verde em Salvador, de Mata Atlân ca. Tudo isto a se perder, acaso a incons tucionalidade dos
arts. 3 a 9 da Lei em comento não sejam declarados, mediante ADIN a ser interposta pela PGJ do
Ministério Público do Estado da Bahia - conforme ora se REQUER. A incons tucionalidade é tão
absurda que, embora a Lei 9.510/2020 faça referência a diversos Mapas, ela foi aprovada sem que
estes  Mapas  fossem  apresentados.  Somente  meses  depois  da  aprovação  da  Lei  pela  Câmara
Municipal é que os Mapas foram apresentados

A  comprovação  cabal  de  que  a  Lei  9.510/2020  foi  formulada,  tramitou,  recebeu
emendas e foi  aprovada sem que tenha sido publicizado Mapa algum está  no extrato  de sua
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tramitação, extraído do próprio site da Câmara Municipal de Salvador (“DOC 4” em anexo). Segue
print:

O art. 9 da Lei 9.510/2020 traz mais incons tucionalidades, desta vez referentes a um
inadmissível processo de eli zação/priva zação/gentrificação da Ilha dos Frades e do mar ao seu
redor, mediante o exercício do  patrimonialismo ao se regulamentar o uso do solo em tal APRN.
Estas  modificações/restrições/proibições,  somadas  às  trazidas  pela  Lei  9.509/2020  e  pela  Lei
Complementar 074/2020, além de incons tucionais, já estão, no mundo da vida prá ca, causando
enormes prejuízos para a subsistência de comunidades tradicionais pescadoras da Baía de Todos os
Santos – daí o mo vo de diversas Associações de Pescadores assinarem a presente Representação.

10. INADMISSÍVEL PATRIMONIALISMO SOBRE A ILHA DOS FRADES E DO MAR AO SEU
REDOR: INCONSTITUCIONAL PRIVATIZAÇÃO DA ÁREA, CAUSANDO DANOS À SUBSISTÊNCIA DE
COMUNIDADES  TRADICIONAIS  PESQUEIRAS,  MARISQUEIRAS  E  QUILOMBOLAS  DA  BAÍA  DE
TODOS OS SANTOS

Em  sua  obra  “Sobre  o  Autoritarismo  Brasileiro”,  Lilia  Moritz  Schwarcz  define
sinte camente o patrimonialismo, traço marcante e infeliz da sociedade brasileira, como sendo:

“a u lização de interesses pessoais, des tuídos de é ca ou moral, por meio
de mecanismos públicos”.11

Ao  que  tudo  indica,  o  patrimonialismo  se  fez  presente  nestas  Leis  eivadas  de
incons tucionalidade. Não só em relação às áreas verdes de Pituaçu, Jaguaribe e Manguezal do
Passa Vaca (conforme exposto  no tópico anterior),  como também no que se  refere à Ilha  dos
Frades  e  ao  mar  ao  seu  redor.  O  art.  9  da  Lei  9.510/2020  impôs  restrições  e  proibições  de
a vidades  e  acessos  na  referida  região.  Uma  análise  superficial  do  ar go  poderia  levar  à
equivocada conclusão que as restrições/proibições ali previstas estariam pautadas pelo intuito de
proteger o meio ambiente; mas, certamente, não foi esse o escopo norteador. 

11 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.Schwarcz, 
2019, p. 65.
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Primeiro,  em  virtude  da  ausência  de  estudos  técnicos.  Ora,  como  as
proibições/restrições  são  voltadas  para  a  proteção  do  meio  ambiente  se  não  houve  estudos
técnicos para tanto?

Segundo, pela não ocorrência de processo par cipa vo, com escuta da comunidade e
transparência sobre as proposições que seriam tomadas.

Terceiro, pela análise das restrições: proibição de a vidades picas das comunidades
tradicionais (pesca, extra vismo, venda de artesanatos nas prais, trilhas, camping etc), buscando a
segregação espaço-territorial, mediante o alijamento de classes menos abastadas dos locais que se
pretende eli zar/gentrificar, de acordo com interesses pessoais, des tuídos de é ca ou moral, por
meio de mecanismos públicos (edição de atos norma vos - as Leis ora impugnadas).

Quarto,  pela  constatação  de  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  proibiu
pesca/extra vismo/camping/trilhas/artesanato, liberou-se gabarito para construções de prédios e
hotéis  de  grande porte (resorts).  Ora,  está  a  se  proteger  o  meio  ambiente  proibindo  pesca e
artesanato  de  comunidades  tradicionais,  mas  liberando  empreendimentos  imobiliários  e
hoteleiros que adensarão sobremaneira a Ilha?

Quinto,  pelo  estudo  conjunto  da  Lei  9.509  com  a  Lei  9.510  de  2020  (ambas
incons tucionais) e a consequente averiguação de que o art. 26 da primeira determina que há um
“proprietário” ao qual será dado o poder de permi r quem pode e quem não pode acessar certa
parte  da  Ilha.  Quem  será  este  proprietário,  capaz  de  exercer  o  patrimonialismo ao  ponto
(inacreditável) da Lei explicitamente lhe conferir este poder? Trazemos aqui o ar go em comento:

Art. 26. Altere-se o art. 31 da Lei nº 8.165/2012, que passa a viger com a
seguinte redação:

‘Art. 31. Na área compreendida pela ACPR da APCP de Loreto, além
das disposições zonais e não zonais incidentes e estabelecidas pela
Legislação  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  aplicam-se,  ainda,  as
seguintes restrições:
(…)

VII - o acesso às praias e à Igreja de Nossa Senhora de Loreto, a par r
do  interior  da  ilha,  somente  será  possível  pelas  vias  existentes
externamente aos limites da ACPR;

VIII  -  as  pessoas  que  ob verem  autorização  especial  do
proprietário  da  área  referida no  caput  deste  ar go  poderão
acessar as praias e a Igreja de Nossa Senhora de Loreto diretamente
da ACPR;

IX  -  as  edificações  nestas  ACPR deverão obedecer  a  um limite  de
gabarito de altura máxima de 18m (dezoito metros), com índice de
ocupação e permeabilidade de 30% (trinta por cento); lote mínimo de
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1.000,00m2 (mil  metros quadrados);  recuos:  frontal  4,00m (quatro
metros), laterais 1,50m (um metro e cinquenta cen metros) e fundo
2,50m  (dois  metros  e  cinquenta  cen metros);  Coeficiente  de
Aproveitamento Básico e Máximo - CAB/CAM igual a 1 (um).’

É inacreditável como o patrimonialismo ainda é traço marcante da conduta de nossos
representantes nos Poderes Execu vo e Legisla vo. Todos estes 5 pontos elencados, em especial o
úl mo e sua absurda priva zação explícita  da paradisíaca  ACPR de Loreto,  demonstram que a
regulamentação do uso e ordenamento do solo na Ilha dos Frades e do mar ao seu redor não está
voltada para a proteção do meio ambiente sadio, mas sim para a priva zação/eli zação da área,
em prol de interesses mesquinhos de inves dores do ramo hoteleiro e imobiliário. Tanto que o
inciso IX permite construção de até 18 metros de altura no local, com índice de permeabilidade de
apenas 0,30 e CAB e CAM igual a 1! Onde está a proteção ambiental em índices constru vos tão
permissivos? O que se está a proteger é o lucro de poucos, a segregação, o eli smo, a priva zação.

Explanados estes pontos, fica aclarado que as restrições/proibições con das no art. 9
da Lei 9.510/2020 são mo vadas pelo patrimonialismo, pela eli zação, pela mesquinha segregação
espaço territorial:

“Art. 9.  Fica regulamentada a Área de Proteção de Recursos Naturais do
Entorno Marí mo da Ilha dos Frades, ins tuída pela Lei nº 9.148/2016, e
cons tuída de uma faixa de 500m (quinhentos metros) do entorno da costa
das  Ilhas  dos  Frades,  Itapipuca,  Santo Antônio e Bom Jesus  dos  Passos,
abrangendo, ainda, a faixa de praia.

§ 1º Na APRN do Entorno Marí mo da Ilha dos Frades, ficam proibidas:

I  - a pesca de Caranguejo Aratu Vermelho (Aratus Pisonii)  em todos os
manguezais e vegetações de mangue; a vidade de pesca de qualquer po
de peixe, moluscos, siris, e etc. u lizando-se armadilhas tais como gaiolas,
grozeiras, munzuá, redinha, covos iscados ou similares, inclusive nas praias;
a pesca de polvos das espécies "Octopus insularis" e "Octopus vulgaris"; a
captura  de  Tartaruga  Oliva,  (Lepidochelys  olivácea),  Tartaruga  de  Couro
(Dermochelys  coriácea),  Tartaruga  de  Pente  (Eretmochelys  imbricata),
Tartaruga Verde (Chelonia mydas) e Tartaruga Cabeçuda, (Care a care a), a
pesca de Lula (Loligo ssp);  a  pesca de Moreia (Muraenidae);  a pesca de
Lagosta Vermelha (Procambarus clarkii) e Lagosta de Cabo Verbe (Panulirus
Laevicauda);  a  coleta  de  Guaiamum (Cardisoma  guanhumi);  a  pesca  de
Camarão  Sete  Barbas  (Xiphopenaeus  kroyeri),  Camarão  Rosa
(Farfantepenaeus sub lis e Farfantepenaeus brasiliensis) e Camarão Branco
(Litopenaeus  schmi );  a  captura  de  Cavalo  Marinho;  a  coleta,  venda,
transporte de organismos marinhos, em especial, corais, estrela do mar e
peixes ornamentais para fins de ornamentação e aquariofilia, qualquer po
de captura ou pesca de animais e organismos marinhos até o ano de 2021;

II - a a vidade de camping;
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III - o uso de tendas ou similares nas praias depende de autorização prévia
do município ou do Gestor de praias;

IV - a pesca submarina com ou sem respirador ar ficial;

V - a comercialização de bebidas e comidas nas praias e nos promenades,
sem a devida licença prévia do município ou do Gestor de Praia observado
o disposto na Lei nº 8.168/2012 ou em legislação que venha a subs tuí-la;

VI - a comercialização de quaisquer produtos nas praias e promenades,
como seja artesanato, roupas, chapéus, etc;

VII  -  a  u lização  de  qualquer  manifestação  ou  u lização  de  fogo  nas
praias e promenades, seja em churrasqueira, fogueira,  lamparina, vela,
sinalizador  e  outros,  permi do  a  queima de  fogos  de  ar cio,  com  a
devida licença prévia do Município;

Estas incons tucionais proibições, assim como as trazidas com a Lei 9.509/2020,  já
estão causando prejuízos enormes para diversas comunidades de pescadores de toda a Baía de
Todos os Santos. Proibidos de pescar em volta da Ilha dos Frades, de u lizar suas rotas tradicionais
que  passam  pela  região,  as  famílias  que  vivem  deste  modo  tradicional  já  estão  enfrentando
prejuízos em sua subsistência sica e econômica.

Frisamos que o território pesqueiro de comunidades da Ilha de Maré, bem como de
outros locais  da Baía de Todos os Santos, abrange a Ilha dos Frades e o mar ao seu redor. Da
mesma  forma,  o  local  também  era  u lizado  para  comércio  de  artesanato  por  parte  de
comunidades de Ilhas vizinhas e da costa con nental próxima.

A vidades  tradicionais,  como  a  pesca  meramente  artesanal,  pra cadas  há  séculos,
passadas de geração em geração,  que em nada têm o condão de prejudicar o meio ambiente
(ainda mais quando rela vizadas com a implementação de resorts com prédios de até 18 metros
de  altura),  completamente  proibidas,  sem  nenhum  estudo  técnico,  sem  nenhuma  audiência
pública sobre o assunto. Acesso à Ponta de Loreto, lugar paradisíaco da Ilha,  definido por um
“proprietário”, a que cabe escolher quem pode e quem não pode frequentar o local. Pescadores e
artesãos passando fome, para que um grupo possa enriquecer. Uma Ilha paradisíaca no coração da
Baía  de  Todos  os  Santos  (protegida  pela  Cons tuição  da  Bahia12,  assim  como  seus  recursos
naturais, culturais e históricos) sendo priva zada através da própria lei. 

Nesta esteira, trilhas tradicionais por dentro da Ilha dos Frades também não são mais
possíveis de u lização pelos na vos da Baía de Todos os Santos. Locais  dos por comunidades
tradicionais  (quilombolas,  terreiro)  como  sagrados,  u lizados  para  cerimônias  e  ritualís cas,
também não são mais acessíveis.

12 Art. 126 - Constituem patrimônio estadual e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem o manejo adequado do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e
culturais:

(…)
V - a Zona Costeira, em especial a orla marítima das áreas urbanas, incluindo a faixa Jardim de Alá/Mangue Seco, as 

Lagoas e Dunas do Abaeté, a Baía de Todos os Santos, o Morro de São Paulo, a Baía de Camamu e os Abrolhos;
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São estes os mo vos que levaram diversas Associações de Pescadores, Marisqueiros
e Quilombolas – com territórios pesqueiros/extra vistas que abrangem a Ilha dos Frades – a
assinarem  conjuntamente  com  outras  en dades  da  sociedade  civil  organizada  a  presente
Representação.

11. DOS PEDIDOS

Sendo  assim,  diante  de  tudo  o  quanto  exposto  nesta  Representação,  solicita-se,
respeitosamente, ao Ministério Público:

1. Que avalie de forma aprofundada se a Lei 9.509/2020 do Município de Salvador
padece de incons tucionalidade em seu todo;

2.  Que  adote  as  medidas  jurídicas  cabíveis  para,  urgentemente,  suspender  a
aplicação dos ar gos 15 a 30 da Lei.9509/2020 do Município de Salvador, os quais
são flagrantemente incons tucionais.

3.  Que  avalie  de  forma  aprofundada  se  a  Lei  Complementar  074/2020  do
Município de Salvador padece de incons tucionalidade em seu todo;

4.  Que  adote  as  medidas  jurídicas  cabíveis  para,  urgentemente,  suspender  a
aplicação dos ar gos 17  a 20 da Lei Complementar 074/2020 do Município de
Salvador, os quais são flagrantemente incons tucionais.

5. Que avalie de forma aprofundada se a Lei 9.510/2020 do Município de Salvador
padece de incons tucionalidade em seu todo;

6.  Que  adote  as  medidas  jurídicas  cabíveis  para,  urgentemente,  suspender  a
aplicação dos ar gos 3 a 9 da Lei 9.510/2020 do Município de Salvador, os quais
são flagrantemente incons tucionais.

SALVADOR, 16 DE AGOSTO DE 2020

DANIEL MACIEL MARQUES - OAB/BA 44.940

PEDRO ANDRADE COELHO - OAB/BA 60. 394

RENATO CUNHA - COORDENADOR DO GAMBÁ

PROFESSOR ORDEP SERRA - MOVIMENTO VOZES DE SALVADOR



        VOZES DE SALVADOR

CLARICE BAGRICHEVSKY - FÓRUM A CIDADE TAMBÉM É NOSSA

LUIZ ANTÔNIO - IAB/BA

ADRIANA NOGUEIRA LIMA– INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANÍSTICO

ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, MARISQUEIROS, EXTRATIVISTAS E QUILOMBOLAS DA BAÍA DE TODOS OS
SANTOS COM TERRITÓRIO PESQUEIRO/EXTRATIVISTA ABRANGENDO A ILHA DOS FRADES 

- Associação de Moradores, Pescadores e Pescadoras de Bananeiras
Maira Soares

- Associação de Remanescentes de Quilombos de Acupe
Ivonete Flora da Conceição

- Associação de Pescadores e Marisqueiras do Quilombo da Cambuta Frutos do Mar
Luiza dos Santos Reis

- Associação de Pescadores e Pescadoras Quilombolas de Graciosa do Baixo Sul
Leilane Silva Campos

- Conselho Quilombola das Comunidades Quilombolas da Ilha de Maré
Marizelha Carlos Lopes

- Colônia de Pescadores Z04 da Ilha de Maré (CNPJ 13689351/0001-01)
Josemar Ferreira de Jesus

- Conselho da Pastoral dos Pescadores
Maria José Pacheco

- Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Braz (CNPJ 12.165.964.0001/79)
Jeronimo Passos Santana

- Associação de Pescadores e Marisqueiras do Espaço Quilombo

- Associação de Moradores Pescadores e Marisqueiras de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa
(CNPJ 05.016.298/0001-41)
Eliete Paraguaçu Conceição


