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1. INTRODUÇÃO

Salvador, cidade das mais importantes do Nordeste, capital do Estado da Bahia há
muitos anos enfrenta problemas em razão do crescimento desordenado, resultado de uma
falta de políticas públicas e programas voltados à habitação, ao saneamento básico, ao
transporte público coletivo e à mobilidade urbana, à regularização fundiária, e ao
planejamento.

Por outro lado, a nossa Constituição Federal de 1988 trouxe para o seio da sociedade
brasileira, um princípio básico para a equidade urbana e a justa distribuição dos ônus e
benefícios do processo de urbanização: o princípio social da cidade e da propriedade,
passando a compor um capítulo específico da nossa Carta Magna.

Além desse princípio, o texto constitucional delegou aos municípios o papel
protagonista das políticas de desenvolvimento e de expansão urbana, regulamentada
posteriormente pela Lei nº 10.257 de 2001, denominada de Estatuto das Cidades.

No âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, embora ressalte-se que
a cidade não é neutra, sobreleva sua importância para geração de empregos, rendas e
desenvolvimento. Esse poder de gerar riqueza evidencia-se mais ainda nas Regiões
Metropolitanas, que concentram poder econômico, capacidade de inovação e força de
trabalho. 1
No entanto, isso não se coaduna com práticas tradicionais e amplamente difundidas
entre os governantes locais, no Brasil, que oferecem as cidades “como meras plataformas de
vantagens fiscais para os capitais voláteis, ao invés de territórios de ancoragem duradoura dos
circuitos econômicos em ambiente de cooperação federada”.

Apesar de pesquisas

evidenciarem que as metrópoles com mais força de atração de fluxos econômicos são aquelas
de menor índice de polarização social e não as de menores custos salariais.

1

http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/
Conf.%20Cidades/ministerio/1PoliticaNacionalDesenvolvimentoUrbano.pdf,(27.12. 2013)
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As cidades competitivas são as que se recusam a desmontar os seus sistemas de
proteção social. Aquelas que buscam oferecer a desregulamentação como vantagem tiveram
seu crescimento limitado pela própria queda na qualidade de vida. 2

Na atualidade, cerca de 80% da população do Brasil mora em áreas urbanas. Em escala
variável, as cidades brasileiras apresentam problemas comuns, que foram agravados ao longo
dos anos pela falta de planejamento, de reforma fundiária e de controle sobre o uso e a
ocupação do solo, apesar dos muitos sinais de crescimento econômico observados no País3.
Estudos do IBGE e do Ministério do Planejamento sobre as denominadas centralidades
urbano-regionais corroboram a existência de estreita relação entre capacidade de polarização
econômica e a presença de infraestrutura urbana, redes de telecomunicação e sedes
governamentais. 4

Outros estudos mostram baixo nível de internalização, na esfera de gestão municipal,
de competências técnicas (lei de uso do solo, código de obras, sistema de tributação, órgãos
específicos, etc.) requeridas para efetivar a gestão urbana e, consequentemente, para
implementação de políticas de desenvolvimento urbano.5
Resultados de estudos do IBGE e do Ministério do Planejamento e dados específicos de
estudos da Política de Desenvolvimento Urbano da Bahia colocam um paradoxo: apesar de
políticas públicas de desenvolvimento urbano ativas e do ciclo de crescimento econômico do
País, o processo de urbanização no Brasil e na Bahia parece continuar reproduzindo
desigualdades.
Com 2.675 mil habitantes, em 2010, e taxa de urbanização de quase 100% (99,9%), a
Cidade do Salvador não foge à regra geral aplicável ao País.

6

Todavia, comparativamente a

outras centralidades verificadas no Estado, está mais bem posicionada; Sem compará-la às
outras cidades-centro do Estado, sua situação foi agravada em função de erros estratégicos

2

http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/
Conf.%20Cidades/ministerio/1PoliticaNacionalDesenvolvimentoUrbano.pdf, (27.12. 2013).
3
Rolnilk e Klink, 2011.
4
Rolnilk e Klink, 2011.
5
Loiola, 2010.
6
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=comcontent&view=article&id=772&Itemid=334
(27.12.2013)
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sucessivamente cometidos por várias gestões municipais e ausência de visão de futuro e de
planejamento de longo prazo capazes de orientar seu crescimento e desenvolvimento.

O PLANDURB – Plano de Desenvolvimento Urbano de Salvador, elaborado em 1978,
representa a única ação de planejamento dos últimos 40 anos. Repensar o desenvolvimento
urbano neste início do Século XXI implica encarar a situação social, física, urbanística e
ambiental de Salvador em um contexto de difusão do “modo de desenvolvimento”
informacional, no qual a vanguarda na produção do conhecimento e do novo pertence à
microeletrônica, à informática e à genética. 7

Cabe, também, atentar à crescente importância de bens e serviços simbólico-culturais
nas pautas de produção e de exportação dos países desenvolvidos, típicos da chamada
economia criativa, ou economia da cultura. Na nova dinâmica urbana, a tecnologia, a
informação, o acesso direto ao conhecimento e às culturas são fatores chaves que
desencadeiam grandes transformações sociais, favorecendo a formação de tecidos sócioprodutivos em rede e exigindo uma nova forma de organização da gestão dos assuntos
econômicos e metropolitanos, interligando as pessoas - indivíduos e coletivos -que cooperam
e competem, simultaneamente, para produção de bens e serviços, materiais e simbólicos,
construção de imagens, hegemonia cultural, etc.

Paradigmas, visões de desenvolvimento urbano e conceitos de cidades tradicionais
tendem a se mostrar pouco adaptados a explicar os fenômenos urbano-territoriais que
emergem em associação ao modo de desenvolvimento informacional, sobretudo, em relação à
forma urbana e à espacialidade, que parecem não encontrar paralelo com as verificadas no
paradigma industrial. 8 Em um contexto caracterizado pela fluidez das atividades e do capital,
os espaços exigem novas concepções diferentes daquelas centradas na fixidez de sua
produção. 9

Castells chega a propor uma forma urbano/arquitetônica típica da era informacional,
na qual o conceito de “espaço de fluxo” procura dar conta do fato de que as redes globalizadas
alcançam todos os níveis da sociedade, transformando-a, sobretudo, pelo aspecto cultural, já

7

Castells, 1996.
Castells, 1996.
9
Costa, 1999.
8
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que a compressão do tempo e do espaço permite o deslocamento de identidades específicas
para uma nova identidade compartilhada ou coletiva.10
Apesar do apelo a renovações teórico-metodológicas sobre o urbano e seu
planejamento persiste, ainda, no Brasil e na Bahia, a visão de que a cidade é apenas reflexo
passivo das condições macroeconômicas. Em paralelo, já se encontra relativamente difundida
a percepção de cidade como “palco de acontecimentos sociais e políticos importantes, uma
grande arena para o exercício do poder, seja para os grupos locais, seja em relação ao cenário
nacional, quando se trata de uma metrópole”.11

Nesse diapasão, é do conhecimento público, que os municípios apresentam sérias
dificuldades para a implementação de planejamentos estratégicos de longo prazo, vez que não
dispõe muitas vezes de estrutura administrativa adequada, recursos técnicos, humanos,
tecnológicos e materiais.

Ademais, é sabido, que no caso específico de Salvador, as últimas tentativas de
rediscutir sua legislação urbanística, foram objeto de processos judiciais, vez que não se
respeitou os ditames legais para a produção legislativa, restando, todavia, uma necessidade
premente de se rever todo esse arcabouço legal, dotando a cidade da segurança jurídica
necessária para o seu desenvolvimento econômico, urbanístico e social.

Destarte, abre-se nesse momento para Salvador, uma oportunidade de resgatar o
planejamento urbano, projetando agora a Salvador que queremos daqui a 35 anos,
devolvendo a viabilidade funcional do município. O planejamento, sem dúvida alguma,
organizará a cidade, reduzindo impactos, modernizando-a, ampliando potenciais e garantindo
o desenvolvimento.

2. OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Referência, a contratação de serviços de
consultoria de empresa ou instituição especializada para a elaboração do Plano Salvador 500,

10

1996, p.418.
http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/Conf.%20Cidades/ministerio/1PoliticaNaci
onalDesenvolvimentoUrbano.pdf, (27.12.2013).
11
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abrangendo a construção, com participação social, da Estratégia de Desenvolvimento para
Salvador até o ano horizonte de 2049, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU
e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo – LOUOS, sob a coordenação geral da
Superintendência de Controle do Ordenamento do Uso do Solo do Município – SUCOM e a
coordenação técnica da Fundação Mario Leal Ferreira – FMLF, ambas vinculadas à Secretaria
Municipal de Urbanismo e Transportes, órgão de planejamento da Prefeitura Municipal de
Salvador.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
Elaborar o plano de desenvolvimento para Salvador, visando orientar ações e
investimentos em desenvolvimento urbano territorial até 2049 no sentido de tornar a cidade
menos desigual em termos sociais, urbanísticos e ambientais.

3.2. Objetivos Específicos
Definir cenários de desenvolvimento para cidade do Salvador e suas estratégias de
realização, visando realizar a meta objetivo de uma cidade menos desigual;


Promover o desenvolvimento urbano sustentável, contemplando orientações para o
ordenamento territorial integrado e abrangente;



Definir diretrizes, objetivos, metas, instrumentos de ação e fontes de recursos,
visando promover a melhoria das condições de vida da sua população;



Estender a qualidade urbana para todos, reduzindo as desigualdades territoriais e os
desequilíbrios estruturais do meio urbano e social;



Reestruturar a mobilidade e a acessibilidade urbana;



Reforçar a complementaridade da rede de cidades de Salvador, potencializando suas
oportunidades nessas e em novas redes;



Fortalecer os segmentos potencializadores do desenvolvimento econômico e social;



Estabelecer prioridades de intervenção, critérios de financiamento e aplicação de
recursos;
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 Implantar o Sistema de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador como forma
de integrar as políticas públicas municipais setoriais, contemplando também seu
modelo de gestãoe de monitoramento e avaliação.

4. REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

Adota-se um conceito de desenvolvimento sustentável segundo o qual instituições e
ambiente institucional jogam papel central no processo. Corolário desta definição é o
entendimento de que desenvolver não requer apenas acumular capital. Em associação ao
objetivo de acumular capital, o desenvolvimento de cidades, regiões e países demanda o
estabelecimento de mecanismos endógenos às próprias sociedades, que viabilizem seus
processos de desenvolvimento. Esta interdependência entre instituições (regras do jogo) e
atores sociais (os jogadores) na modelagem do desenvolvimento, implica: a centralidade das
formas institucionais de estrutura para o paradigma tecnológico e social; o reconhecimento de
que desenvolvimento é dependente da história e da cultura e, por isto, apresenta diferentes
padrões; a coexistência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento, seja em
países, regiões e cidades; e a possibilidade de ruptura, em momentos críticos, com padrões
historicamente constituídos.
Ao subordinar os fatos econômicos aos fatos sócio históricos, essa visão de
desenvolvimento requer uma nova conceituação das cidades. Uma das alternativas coerente
com aquela compreensão de desenvolvimento sustentável, é o conceito de cidade-rede,
aquela formada por nós-atores sociais (pessoas ou organizações) e suas interações. Nas redes
de atores circulam fluxos físicos – de mercadorias, serviços, pessoas, financeiros e patrimoniais
– e fluxos imateriais – valores, crenças, culturas, expressões artísticas, vocações, visões,
legislações – de forma continuada e crescentemente amplificada. Esses fluxos estabelecidos
por meio das interações entre as pessoas ou organizações podem ser - ou não territorializados nesta era de uso intensivo de Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TICs). As estruturas das cidades-redes desdobram-se em três níveis: macroestrutura, mesoestrutura e microestrutura.

Nas macroestruturas encontram-se os fluxos físicos e imateriais que se destinam à
cidade-rede como um todo e se originam de outras cidades-redes; neste caso, tem-se a

9

posição de Salvador em relação à Região Metropolitana, traçando um sistema de relação em
fluxos e contra fluxos.

Nas meso-estruturas materializam-se as redes intra-urbanas que conectam grupos de
pessoas que habitam diferentes espaços da cidade (proximidade geográfica). As redes
formadas a partir de atores específicos conformam as microestruturas. Macro, meso e
microestruturas interagem dinâmica e continuamente.

No trabalho a ser realizado com base neste Termo de Referência, apenas as
características macroestruturais e meso-estruturais da cidade-rede Salvador são focais.

Entender a cidade como rede, formada e impactada por interações presenciais e
virtuais entre atores individuais e coletivos é ponto de partida promissor e, ao mesmo tempo,
desafiador. Promissor, porque favorece a realização de leituras dinâmicas da cidade, que
permitem entender o nascimento, consolidação e transformação de suas configurações
específicas por ação de seus atores que, por sua vez, se acham imersos em estruturas e
histórias que contingenciam suas ações. Desafiador, porque a retroalimentação entre sujeito e
ação e a estrutura urbana antes indicada amplia a complexidade de realização do trabalho de
planejamento urbanístico de Salvador.

Conceitos tradicionais de desenvolvimento urbano não se coadunam com a leitura das
cidades-redes; tomando-as como referência, o conceito de desenvolvimento urbano
pressupõe as seguintes premissas:



os atores

que, em interação, conformam

as estruturas da cidade-rede são

assimétricos em termos de acesso a informações, recursos e ao poder;


a formação de redes de atores sofre influência de condições do contexto e de atributos
dos atores (individuais e coletivos). Os atores apresentam similaridades por localização
(proximidades física e temporal), por afiliação (pertencer ao mesmo grupo, participar
dos mesmos eventos) ou por atributos pessoais (gênero, raça, atitudes).12



em consequência,

nas cidades-redes encontram-se muita diferenciação social,

heterogeneidade de estruturas de produção e de governança, diversidade cultural e

12

Borgatti e Foster, 2003; Kadushin, 2004.
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pluralidade de formas de distribuição dos recursos e, consequentemente, de esforços
e estratégias de construção de equidade ou de desigualdade;


observa-se que cidades-redes densamente conectadas (estruturalmente) singularizamse pela presença de capital social significativo, que expressa: o grau de confiança
existente entre seus membros, atores individuais e coletivos; atitudes e valores que
levam a transcender relações conflituosas e competitivas para conformar relações de
cooperação, de ajuda mútua e reciprocidade; atitudes cívicas, recursivas que fazem a
sociedade mais coesiva do que uma soma de indivíduos;



decorre que a cidade-rede é sempre, de uma perspectiva de longo prazo, um “vir a
ser”, enquanto da perspectiva de curto prazo pode ser um local de igualdade ou de
desigualdade, mas sujeito a mudança por ação de seus atores.

Além das premissas anteriores, fortemente conectadas à definição de cidade-rede, há
que se considerar aquelas vinculadas ao papel da cultura em projetos de desenvolvimento
sustentável. A vocação da economia de Salvador constitui uma oportunidade a ser
potencializada e mais explorada, pois se coaduna com as novas tendências econômicas que se
associam ao paradigma informacional e da economia da cultura: predominância do setor
terciário em sua estrutura de produção e vocação para o desenvolvimento e fortalecimento de
segmentos produtivos da economia da cultura e do lazer. Em relação a esse último aspecto,
merece olhar especial a economia da festa, que são múltiplas na cidade e cuja maior expressão
é o carnaval, e a economia que pode ser desenvolvida com base em sua ampla orla marítima,
ressaltando-se, por exemplo, as atividades da rede de esportes náuticos.

Concentrando em torno de 24% do PIB estadual (R$ 154.340,00 mil) e 50% do PIB da
RMS (R$73. 841,00 mil), em 2010, a economia da Cidade do Salvador distingue-se pela
predominância em sua estrutura produtiva do setor terciário, que representou quase 70%
(68,7%) do PIB municipal (R$ 36.745,00), em igual período.

A Figura1 é um cartograma da atividade econômica por município da RMS. Ela
evidencia as características singulares da economia de Salvador, antes registradas com base
nos dados dos PIBs municipais da RMS e no PIB estadual.
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Figura 1 – Atividade Econômica por Município da RMS

Fonte: SEI.

Todavia, no conjunto de municípios da RMS, Salvador é apenas o penúltimo
classificado em termos de PIB per capita, só ficando à frente de Itaparica. Detém também o
segundo pior coeficiente de GINI da RMS, em 2010 (Tabela 1).
Tabela 1 – PIB per Capita e Coeficiente de Gini13, por municípios da Região Metropolitana de
Salvador, Bahia, 2000 e 2010.
PIB per Capita
UF/Município

(R$ 1,00)

Coeficiente de GINI *

2010

2000

2010

Bahia

11.007

0,664

0,631

RMS

21.100

Camaçari

55.064

0,594

0,631

13

O índice de GINI varia entre zero e um, sendo que quanto maior o resultado mais desigual é a
sociedade. Ou seja, numa situação utópica, onde a renda de todos fosse exatamente igual, o índice de
Gini seria zero. No extremo oposto, se um único indivíduo concentrasse toda a renda da sociedade, o
índice de Gini seria um. O Gini brasileiro é de 0,585: estamos mais próximos da perfeita iniqüidade do que
da perfeita igualdade. Por exemplo, na Índia, país muito pobre, mas razoavelmente igualitário (Gini de
0,29), não existe solução para a erradicação da miséria que não seja o crescimento. Mas no caso
brasileiro políticas contra a desigualdade constituem importante aliado no combate à pobreza. (BOLETIM
DE CENÁRIOS FGV, www2.fgv.br/GV-PREVE, acessado em 25/08/2005).
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Candeias

50.613

0,563

0,442

Dias D’Avila

32.733

0,562

0,558

Itaparica

5.541

0,582

0,614

Lauro de Freitas

19.313

0,680

0,662

Madre de Deus

16.265

0,560

0,563

São Francisco do Conde

269.885

0,616

0,520

Salvador

13.728

0,652

0,648

Simões Filho

31.266

0,595

0,527

Vera Cruz

46.544

0,634

0,578

Fonte: IBGE – Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.

No âmbito deste Termo de Referência há que se delimitar, ainda, os conceitos de
pobreza e desigualdade 14. Frequentemente, a pobreza é entendida pelas percepções de qual
padrão de vida seria desejável em uma sociedade; as linhas de pobreza, em geral, são
definidas a partir de um padrão de consumo alimentar. Assim, as famílias ou indivíduos são
classificados em pobres ou não pobres de acordo com a insuficiência ou suficiência da sua
renda em propiciar o acesso àquele padrão.

Por outro lado, pode-se recorrer à noção de vulnerabilidade social de pessoas, famílias
ou comunidades, entendida como uma combinação de fatores que possam produzir uma
deterioração de seu nível de bem-estar, em consequência de sua exposição a determinados
tipos de riscos. Nesse sentido, vulnerabilidade é uma noção multidimensional, na medida em
que afeta indivíduos, grupos e comunidades em planos distintos de seu bem-estar, de
diferentes formas e intensidade. 15
Assim, a vulnerabilidade à pobreza não se limita a considerar privação de renda, mas,
também, a composição familiar, as condições de saúde e o acesso a serviços médicos, o acesso

14

Pobreza e desigualdade não são a mesma coisa, segundo Medeiros (2002). Para ele,
“pobreza é uma medida14 “absoluta", entre aspas, porque não existe medida completamente
absoluta de pobreza, mas ela se torna absoluta porque é medida em níveis absolutos de renda;
e desigualdade é uma medida relativa, porque pessoas são comparadas umas com as outras,
a partir de suas rendas”.
15

A vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se à maior ou menor
capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou controle de
ativos que constituem os recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades
propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade (Katzman, 1999).
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e a qualidade do sistema educacional, a possibilidade de obter trabalho com qualidade e
remuneração adequadas, a existência de garantias legais e políticas, etc.16
Neste Termo de Referência recomenda-se a adoção de medidas de pobreza sob a ótica
da vulnerabilidade social de indivíduos, famílias e grupos.
Se a pobreza é reduzida por meio de redistribuição de renda ou de ativos geradores de
renda, verifica-se, concomitantemente, redução das desigualdades, mesmo na ausência de
crescimento econômico17. Neste Termo de Referência o índice de Gini é a medida de
desigualdade adotada.
Estabelecidas essas premissas, tem-se que o conceito de desenvolvimento urbano de
cidades-redes envolve, primordialmente, a ideia de fluxos de pessoas, mercadorias, ideias,
culturas, financeiros e patrimoniais (tangíveis e intangíveis) projetados no espaço; o tempo em
que configuram os espaços, incorporam vetores de sua transformação. Esta ideia de fluxo,
associada às TICS e às redes sociais, relativiza, mas não elimina a dimensão territorial do
desenvolvimento urbano.

No caso específico do trabalho a ser orientado por este Termo de Referência, interessa
mapear as redes urbanas que se originam e se destinam a Salvador. Os fluxos dão
materialidade às redes. No caso específico, importam os fluxos de mercadorias, financeiros,
patrimoniais (investimento, financeiro-bancários e de capitais) e de atores, individuais e
coletivos.

Em um quadro de relativa escassez de experiências nacionais bem sucedidas em
planejamento do desenvolvimento urbano são reduzidas as referências consolidadas e fontes
de aprendizagem. Os trabalhos disponíveis sugerem que o processo de desenvolvimento
urbano, objeto do planejamento, sofre condicionantes de duas dimensões.

Nos condicionantes da dimensão mais geral, encontram-se aqueles relativos ao
desenvolvimento socioeconômico e aos impactos e relações em termos de distribuição de
renda, de maior ou menor equilíbrio do desenvolvimento entre as mais diversas regiões da
cidade, dos níveis de escolarização de seus habitantes, da prestação de serviços de educação,
16
17

IPVS, www.seade.gov.br/produtos/ipvs, (27.05.2006).
BOLETIM DE CENÁRIOS FGV. http: www2.fgv.br-GV-PREVE, (25/08/2005)
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saúde e de segurança, além daqueles derivados dos impactos do desenvolvimento sobre o
meio ambiente.

Os condicionantes da dimensão mais específica dão suporte à transformação das
visões de futuro em realidade os aspectos da habitação, de infraestrutura urbana e espaços
públicos, de mobilidade / acessibilidade (redes intra e interurbana) e da gestão urbana. Esta
última, com suas estruturas, leis e regulamentos, seu conjunto de organizações e de
instituições, além das fontes internas de financiamento da gestão.

Os condicionantes das duas dimensões sugerem, ainda, que o planejamento urbano
busca articular ações setoriais de habitação, de infraestrutura urbana e espaços públicos, de
mobilidade / acessibilidade e de organizações e instituições vinculadas às questões urbanas,
estabelecendo-se uma via de dupla influência entre suas proposições e de desenvolvimento
econômico local e regional, de educação e de segurança, reconhecendo-se o primado das
políticas de desenvolvimento sobre o desenvolvimento urbano, que é o objeto do
planejamento urbano.

Assim, o planejamento de base territorial, cujo objeto é o desenvolvimento urbano,
tem o espaço-rede urbano, a sustentabilidade das cidades, a rede urbana de cidades e as
instituições e organizações que lhes dão suporte como focos. Ele se orienta com base nos
princípios e diretrizes do Plano de Desenvolvimento para Salvador e nas resoluções das
Conferências das Cidades para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, cujo princípio
fundamental é a garantia do direito à cidade para todos, o que compreende o cumprimento da
função social da cidade e da propriedade, e sua gestão democrática e controle social.

As ondas de inovação que se associam ao desenvolvimento se propagam pela rede
urbana, frequentemente, no sentido das maiores para as menores cidades, até onde existam
uma concentração regional de população e unidades de produção capazes de absorver e, ao
mesmo tempo, de reconfigurar inovações em seu benefício18. A ligação entre desenvolvimento
urbano e desenvolvimento sustentável antes indicada se dá não apenas porque deficiências da
rede urbana e raridade do fenômeno urbano são dois grandes obstáculos à difusão da
inovação, mas também porque é impossível se planejar o desenvolvimento urbano sem saber
para onde caminha a economia.

18

Ministério das Cidades, 2005.
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O caráter e a forma da urbanização não podem ser separados da natureza do
desenvolvimento de uma dada sociedade, o que sugere que o problema da rarefação ou
fragilidade da urbanização em alguns lugares e da exagerada concentração em outros,
precisam ser enfrentados pelo gestor público. Este enfrentamento requer a observação das
condições econômicas e sócio-políticas de cada realidade.19

Nesse sentido, as organizações, dos setores primário, terciário e do terceiro setor
desempenham importante papel para atingir o objetivo de desenvolvimento, porque são
atores centrais dos processos de geração e de difusão de inovações. No entanto, o
desempenho desses atores centrais depende, além de seus atributos internos e do quanto tais
atributos estão perfilados às boas práticas setoriais, de inputs dos seus contextos específicos,
setoriais, locais e nacionais, enfim, de suas condições de competitividade frente à concorrência
global.

19

Ministério das Cidades, 2005, p.8.
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5. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO / METODOLOGIA
(Abrangência e Fases dos Estudos)

Três dimensões distintas, mas interdependentes, são enfocadas no processo de
trabalho de construção estratégica do Plano Salvador 500: diagnóstico; visão de futuro; e
plano estratégico de desenvolvimento urbano.

De natureza dinâmica e multidimensional, a dimensão diagnóstico captura
observações de Salvador a partir de diferentes ângulos: econômico, social, infraestrutura
urbana, rede urbana (mobilidade /acessibilidade inter e intramunicipal), estrutura urbana,
fluxos e contra-fluxos de bens, serviços, financeiros, pessoas, culturais e patrimoniais
(capitais), habitação e equipamentos de suporte à vida do cidadão metropolitano em Salvador,
sejam públicos (escolas, universidades, hospitais, postos de saúde, delegacias, outras
repartições públicas de prestação de serviço, terminais rodoviários intra e intermunicipais,
aeroportos, etc.) ou privados (bancos, supermercados, hospitais, shopping centers, etc.).

A visão de futuro consagra a cidade desejada pelos seus interessados no horizonte de
2049, consolidada a partir do estudo decenários, isto é, de visões de futuro da Cidade do
Salvador.

Estratégias são caminhos a trilhar para efetivar a visão de futuro. Correspondem a um
conjunto de atividades previamente planejadas, em “andamento” e “emergentes”,
razoavelmente articuladas nos diversos momentos e situações de interação. Esta noção afastase do funcionalismo característico dos modelos mais difundidos de formulação e de
implementação de estratégias e põe em relevo seus componentes políticos, de aprendizagem,
de conflito e de pactuação. Isto indica que toda estratégia implementada é fruto da interação
entre o planejado e o emergente, e sofre condicionantes políticos e de recursos disponíveis.
Deste modo, sua formulação se realiza com o envolvimento dos interessados e dos diversos
segmentos da Prefeitura de Salvador, considerando-os elementos dinamizadores do processo
de mudança e ressaltando sua relativa independência em relação às estruturas.

No trabalho a ser desenvolvido, estratégias são concebidas para viabilizar a efetivação
das visões de futuro da cidade do Salvador. O mapeamento de cenários permite identificar
oportunidades e ameaças que, conformam o ambiente externo e que, confrontadas com os
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pontos fortes e fracos da cidade, fornecerão insumos para se definir visão, estratégias e planos
de investimentos.

A dimensão estratégia de desenvolvimento urbano para Salvador 2049 materializa e
espacializa a visão de futuro de Salvador, as estratégias urbanas traçadas para buscar a
concretização dessa visão e das ações de seus componentes.
Planos de desenvolvimento urbano, em regra, compreendem as etapas de:


Diagnóstico da situação-problema (estado atual), ressaltando seus pontos de
estrangulamentos e suas potencialidades;



Projeção do estado atual com base em sua evolução histórica (estado projetado),
tentativa de representação do futuro, sem as intervenções previstas no plano, ou seja,
um cenário tendencial.

 Definição do estado futuro desejado na forma de cenários, que representam visões
alternativas de futuro com a implementação do plano e a verificação de alguns
pressupostos em termos de evolução do ambiente territorial, macroeconômico, social
e político;
 Formulação propriamente dita, dos princípios, objetivos, diretrizes, componentes e
instrumentos utilizados.

Na fase de implementação, os planos de desenvolvimento urbano viram ações. Na de
avaliação, decide-se sobre o alcance de resultados das ações previstas no plano de
desenvolvimento urbano, através da oferta de produtos e serviços, na quantidade e qualidade
projetadas, seus efeitos na melhoria da qualidade dos espaços urbanos, de sustentabilidade e
robustez das redes de cidades, de acumulação de competências pelo poder público e
renovação de suas instituições ligadas à gestão urbana, e seus impactos em termos de
ampliação da qualidade de vida das populações-alvo.

Embora separadas, para efeito didático, tais etapas são interdependentes, o que faz com
que o processo de planejamento urbano envolva retroalimentação sistemática entre as
diferentes etapas. Enfatiza-se que tanto a elaboração do diagnóstico como a própria definição
do plano de desenvolvimento urbano são processos que se realizam em um quadro de
referência de ideias, visões, paradigmas, teorias e interesses que não são neutros. Um
caminho para mitigar esses riscos é a criação de canais de participação e de influência de
múltiplos interessados.
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Planejar implica, em geral, definir qual é o problema relevante para ser enfocado, quem
são os beneficiários, quais são os critérios de seleção desses beneficiários, quais as formas de
atendimento e como o atendimento será viabilizado financeiramente e em qual prazo. Quando
não preenche todos esses requisitos, os planos de desenvolvimento urbano definem, pelo
menos, prioridades e articulam políticas setoriais afins.

A estrutura esquemática do trabalho de elaboração do Plano Salvador 500 se
desdobra em cinco etapas, conforme Figura 1 do Apêndice A: Planejamento; Estudos Básicos;
Estudos Analíticos; Estratégia de Desenvolvimento e Política Urbana. A participação social é
um vetor de estruturação do Plano que atravessa todas as etapas mencionadas, dando-lhe
sustentação política e social, legitimando seus resultados e viabilizando sua efetivação.

O objetivo último do Plano Salvador 500, aqui retomado de forma sucinta, é tornar
Salvador uma cidade menos desigual, do ponto de vista social, econômico e ambiental.

6. ETAPAS, ATIVIDADES E PRODUTOS.
6.1 - ETAPA 1 – PLANEJAMENTO
Para a consecução dos objetivos deste TR, a Consultoria contratada deve realizar por
meio de etapas as atividades e os produtos, nos prazos estabelecidos no Cronograma de
Atividades – Apêndice B deste Termo de Referência.

6.1.1. Plano de Trabalho e Mobilização das Equipes de Trabalho

Consiste nas reuniões de início das atividades realizadas entre a Coordenação do Plano,
as equipes de trabalho da Consultora e representantes de diversos órgãos da Prefeitura
reunidos na Comissão Técnica, criada através do Decreto nº 24.919/2014, quando será
apresentado o Plano de Trabalho atualizado, contendo:



Metodologia;



Cronograma detalhado para a execução de cada atividade;



Matriz de responsabilidades

O Plano de Trabalho contém a descrição de todas as etapas de trabalho e a
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metodologia de interação entre a coordenação e equipes técnicas da Prefeitura com a
Consultoria, apontando inclusive as responsabilidades e atribuições de cada equipe técnica,
bem como os procedimentos que serão seguidos nas atividades desenvolvidas em conjunto.
Deverá ainda garantir a coordenação e interações frequentes entre os responsáveis pelo
desenvolvimento dos diversos estudos previstos neste TR.

Para facilitar as interlocuções com a Prefeitura, a Consultoria deverá instalar um
escritório local durante todo o período de contrato, com responsável técnico e suporte
administrativo.

PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO, METODOLOGIA, CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO E MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.

6.1.2. Plano de Mobilização e Participação Social

Consiste na definição dos procedimentos de acesso e participação da sociedade no
processo de elaboração do Plano, objeto deste TR. Neste sentido, o Plano deverá estabelecer
procedimentos e mecanismos de comunicação, divulgação e interação social.

Ele deverá explicitar os recursos metodológicos que serão adotados, entre os quais o
material de divulgação dos eventos em meio digital e eventos presenciais (folders, cartazes,
banners), a descrição dos eventos e reuniões planejadas, estabelecendo agendas de
atividades, público alvo, mídias, entre outros.

O Plano de Mobilização e Participação Social deverá prever oficinas e consultas
setoriais, além de audiências públicas em todas as etapas de desenvolvimento do plano.
Assim, devem ser previstas:

Etapa 2 – Estudos Básicos (Salvador é – Salvador será):

Nesta etapa, a Prefeitura apresentará a situação atual de Salvador com base nos estudos
realizados pela Consultoria, compreendendo o diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico
expressa a situação da cidade nos dias de hoje com seus problemas e potencialidades. O
prognóstico expressa um cenário tendencial de futuro que será alcançado se as dinâmicas de
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desenvolvimento urbano forem mantidas.

Nas oficinas a serem realizadas nesta etapa pretende-se conhecer o desejo da
população para a cidade de Salvador do futuro, por meio de dinâmicas de interação.

As atividades compreendem:
 14 oficinas realizadas em cada uma das Prefeituras – Bairro, adotando-se
desdobramento de quatro delas (I – Centro / Brotas; II – Subúrbio / Ilhas; IV – Itapuã /
Ipitanga; VI – Barra / Pituba), podendo ocorrer duas por dia.
 Após a realização de todas as oficinas a Consultoria sistematizará os seus resultados que
serão objeto de análise por parte da Prefeitura em colaboração com a Consultoria.
 Será realizada uma Audiência Pública para apresentação e discussão do diagnóstico e
prognóstico elaborados ao final dos estudos básicos. Após a realização da audiência a
Consultoria sistematizará seus resultados com a colaboração da Prefeitura.

Serão ouvidos os participantes no seu próprio ambiente, a partir da incorporação de
suas vivências e experiências cotidianas. Esses conceitos serão discutidos, num primeiro
momento, no âmbito do bairro e num momento posterior, no âmbito da cidade, tratada na
perspectiva de entendimento do processo de estruturação e formação urbana.

Também, como parte do plano de mobilização e participação social, a Consultoria
desenvolverá e proporá os conceitos e metodologia para a condução estruturada dos debates,
bate-papos, fóruns de discussões, twitter e outras ferramentas, cabendo à Prefeitura a
implantação desses instrumentos no seu “site”, inclusive a compilação dos resultados dos
eventos realizados.

Neste âmbito, são trabalhados conceitos básicos de cidadania e meio ambiente, a
partir da incorporação de vivências e experiências cotidianas dos participantes no seu próprio
ambiente. Esses conceitos são discutidos na primeira rodada de discussão quando, também,
se discute o bairro. Na segunda rodada, entra em pauta a cidade, tratada na perspectiva de
entendimento do processo de estruturação e formação urbana.

Serão realizadas pela Consultoria, também, entrevistas com players estratégicos,
conforme relação de entidades explicitadas nos Estudos Econômicos, devendo a Consultoria
sistematizar e destacar as questões relevantes apontadas pelos entrevistados.
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Serão realizados Fóruns Setoriais com representantes da administração municipal,
órgãos estaduais e federais e da região metropolitana, devendo a Consultoria, juntamente
com a Prefeitura, sistematizar os resultados desses fóruns.
.
Etapa 3 – Estudos Analíticos (Salvador que queremos)

Nesta etapa, a Prefeitura discutirá as primeiras hipóteses de cenários e a visão
estratégica preliminar nos seguintes eventos:


Fórum com representantes da Universidade e de diferentes segmentos da sociedade
civil organizada, realizado em um dia, cabendo à Consultoria sistematizar as
conclusões, recomendações e propostas apresentadas pelos participantes.



Fórum Municipal com representantes da administração municipal.



14 oficinas realizadas uma em cada uma das Prefeituras – Bairro, adotando-se
desdobramento de quatro delas (I – Centro / Brotas; II – Subúrbio / Ilhas; IV – Itapuã /
Ipitanga; VI – Barra / Pituba), podendo ocorrer duas por dia.

 Após a realização de todas as oficinas a Consultoria sistematizará os seus resultados que
serão objeto de análise por parte da Prefeitura em colaboração com a Consultoria.
 Será realizada uma Audiência Pública para apresentação e discussão dos resultados
obtidos nos estudos analíticos. Após a realização da audiência a Consultoria
sistematizará seus resultados com a colaboração da Prefeitura.

Etapa 4 – Estratégia de Desenvolvimento e Política Urbana (Salvador que se constrói)

Nesta etapa, a Prefeitura discutirá a modelagem espacial, os projetos estruturantes e as
diretrizes gerais de política urbana e os instrumentos de política urbana com a população de
Salvador.
Serão realizadas, ao menos, três Audiências Públicas Temáticas (desenvolvimento
socioeconômico, estrutura e dinâmica urbana, ambiente e cultura) para apresentação e
discussão da estratégia de desenvolvimento urbano. Após a realização das audiências a
Consultoria sistematizará seus resultados com a colaboração da Prefeitura.

Etapa 5 - Política Urbana
Ao final desta etapa, serão realizadas cinco Audiências Públicas para apresentação e
discussão da modelagem espacial, dos planos, programas, projetos e modelo de gestão:
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1.

I – Centro / Brotas e VI – Barra / Pituba;

2.

II – Subúrbio / Ilhas e X – Valéria;

3.

III – Cajazeiras; VIII – Cabula/Tancredo Neves; IX – Pau da Lima.

4.

IV – Itapuã / Ipitanga;

5.

V – Cidade Baixa e VII – Liberdade / São Caetano;

Após a realização das audiências a Consultoria sistematizará seus resultados com a
colaboração da Prefeitura.

Etapa 6 – Documentos Finais
Ao final desta etapa, serão realizadas três Audiências Públicas para apresentação e
discussão, respectivamente, do:
1.

Anteprojeto de Lei do PDDU;

2.

Anteprojeto da LOUOS

3.

Plano Salvador 500.
Após a realização das audiências a Consultoria sistematizará seus resultados com a

colaboração da Prefeitura.

PRODUTO 2: PLANO DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, CONTENDO ESTRATÉGIA E
INSTRUMENTOS, AGENDA DE INTERAÇÕES E MODELOS DE MATERIAL A SER
UTILIZADO.

6.2. ETAPA 2 - ESTUDOS BÁSICOS (Diagnóstico/Prognóstico)

Reconhecimento preliminar das características demográficas, sociais, econômicas,
ambientais, culturais, da estrutura (fluxos, mobilidade e acessibilidade, infraestrutura e
equipamentos, áreas verdes e espaços públicos, uso e ocupação do solo, etc.)

A menor unidade de observação e de análise será próxima daquela dos bairros, fazendo
uso dos setores censitários e de distritos, que devem ser agregados, sempre que possível, por
Prefeituras-Bairro.

Os resultados deverão ser apresentados pela Consultoria à Coordenação do Plano
Salvador 500 para discussão, ajustes e validação, abarcando:
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6.2.1 - Levantamento de planos, programas, projetos e marcos político –
institucionais relevantes para a definição da estratégia de desenvolvimento do Município do
Salvador.
6.2.2. Análise da legislação urbanística vigente
Caberá a Consultoria elaborar análise da legislação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano tendo por referência a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257/2001), a Lei Orgânica do Município e um conjunto de leis federais e
estaduais que tratam de matérias afins.
Entre as normas gerais de competência da União destacam-se, pelas vinculações com o
Plano Diretor:


A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece um sistema de controle dos gastos públicos;



A Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano, e suas modificações, Leis n.° 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e 10.932, de 03 de
agosto de 2004;



A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, modificada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000 e suas alterações
posteriores;



A Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III, e
VII da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e
suas alterações posteriores;



A Lei n° 11.124, de 2005, que dispõe sobre a Política Nacional de Habitação de Interesse
Social e suas alterações posteriores.



A Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação
Ambiental e suas alterações posteriores.



A Lei n° 11.445/2007 de 01 de maio de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico;



A Lei n° 12.587 de 01 de março de 2012 que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana;



A Lei n° 12.651/2012 e suas modificações posteriores que dispõe sobre a Proteção da
Vegetação Nativa (Código Florestal).
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Entre as Normas municipais destacam-se:

o Lei n° 3.377/1984 (LOUOS) e Lei n° 7.400/2008 (PDDU), notadamente em relação aos
critérios para o estabelecimento dos CA mínimo, CA básico e CA máximo para as
diferentes zonas de uso, bem como a avaliação da necessidade de definição de
critérios de transição até a aprovação da nova LOUOS e de estímulo a instalação de
usos e atividades em função das políticas públicas e de projetos estratégicos previstos
para se alcançar as transformações desejadas pela revisão do PDDU;
o Lei n° 7.400/2008 (PDDU) e Lei n° 8.167/2012 (LOUOS), especialmente em relação às
alterações às normas de competência do PDDU, relacionadas às diretrizes de
zoneamento, de mobilidade urbana, e para as áreas de valor ambiental e cultural, que
acarretaram Ação Direta de Inconstitucionalidade por alterar o PDDU e suspensão da
aplicação da Lei n° 8.167/2008. Cabe à CONTRATADA avaliar as implicações
urbanísticas e jurídicas dessas alterações, visando à formulação de diretrizes para a
revisão da LOUOS.
o Lei n° 8.379/2012 (LOUOS) e Lei n° 8.167/2012 (LOUOS), que acarretaram a assinatura
do Prefeito e do Procurador Geral de Justiça do Estado de Salvador, em 30/04/2013,
de Modulação de Efeitos da Decisão Final em face das leis: n° 8.378/2012 (estímulo a
Hotéis) e Lei n° 8.379 (LOUOS).
o Lei n° 8.378/2012 por 12 meses do art. 1º; art. 4º preservando as alterações dos art.
172, parágrafo único; art.181, inciso VI; Art. 255, inciso II e Art. 263, inciso II; art. 6º;
8º; 9º; 10; 11.
o Lei n° 8.378/2012 por 3 meses do art. 2º e art. 3º.
o Lei n° 8.379/2012 por 12 meses dos art. 34 a 39 e 120.
6.2.3. - Estudos econômicos
Da perspectiva econômica, cabe mapear as principais forças e fraquezas do sistema
econômico soteropolitano e metropolitano, assim como as oportunidades e ameaças que
emanam de sistemas maiores nos quais esses sistemas estão inseridos e se relacionam.

Reforça-se a necessidade de aprofundar a discussão tendo-se como referência a
vocação soteropolitana para o terciário, com realce para seus principais agentes (história na
cidade, planos de expansão e de diversificação, importância de suas bases soteropolitanas em
tais planos, visão de futuro da cidade, mapeamento de suas forças e fraquezas, de suas
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oportunidades e ameaças. etc.).

Além de acessar fontes secundárias, a exemplo dos bancos de dados das Secretarias
Estadual e Municipal da Fazenda (receitas tributárias por setor, principais contribuintes, taxas
de crescimento das receitas por setor, tendências) e da Superintendência de Estatística e
Informação/SEI, algumas entrevistas com players estratégicos, do setor privado, devem ser
realizadas para qualificar as informações obtidas em fontes secundárias. Há que se considerar:

1.

Série histórica do PIB Municipal: Anual, Quinquenal e Decenal, estas duas últimas
abarcando, também, a RMS e o Estado da Bahia;

2.

Atenção especial aos anos de crise internacional (1972, 1979, anos 2000);

3.

Indicadores (avaliar série histórica):

PIB per capita
Taxa crescimento PIB
Estrutura setorial do PIB
Tributação (Impostos gerados por setor)

4.

Distribuição Espacial da Produção;

5.

Segurança alimentar – abastecimento e produção de alimentos;

6.

Economia criativa – mapeamento das redes e suas interações;

7.

Entrevistas com players estratégicos:

Bancos / FEBRABAN; Bares e restaurantes

(ABRASEL); Fórum Empresarial; Associação Comercial da Bahia; Federação das Indústrias
do Estado da Bahia/FIEB; SENAC; Clube dos Dirigentes Lojistas /CDL; COFIC; Associação
dos Dirigentes do Mercado Imobiliário/ADEMI; Sindicato da Indústria da Construção Civil /
SINDUSCON; Trade turístico / Associação Brasileira de Agentes de Viagem/ ABAV;
COELBA; Shoppings (ABRASCE); Centrais de Carnaval; Arena Fonte Nova Itaipava; Marina;
Porto marítimo; Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração da Bahia / SICM;
Telecomunicações; Universidades.
8.

Levantamento com amostra representativa da Região Metropolitana do Salvador / RMS
sobre problemas e visão de futuro dos seus moradores.
6.2.4. - Estudos sócio demográficos.
Dinâmica demográfica, considerando os fluxos da Região Metropolitana de Salvador e

fluxos internos, caracterização das classes sociais nas faixas A, B, C, D e E, incluindo outras
variáveis além da renda familiar: situação de emprego e renda, escolarização, cor e raça,
religião, tamanho médio da família, condições de moradia, saneamento básico, estrutura de
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gastos das famílias por faixa de renda com habitação, alimentação, educação, saúde,
deslocamentos, veículos per capita, número de domicílios com geladeira, TV, computador,
carro e acesso à internet. As informações deverão ser apresentadas, na medida do possível,
conforme os bairros. Vale comentário anterior sobre agregação de dados e Prefeituras-Bairro.

1. Série histórica da população: Municipal; RMS (área de influência); Corte temporal
(1980 – 2010);
2. Ressaltar os impactos das modificações demográficas e de renda sobre os serviços, a
mobilidade, moradia, espaços de sociabilidade e TICs;.
3. Famílias em situação de vulnerabilidade social e linha de pobreza;
4. Segurança pública.
6.2.5. - Estudos urbanos e ambientais
Da perspectiva urbana, propriamente dita, reitere-se a natureza diferenciada da
abordagem aqui proposta em que, embora a caracterização sócio demográfica e econômica de
Salvador seja estratégica na composição das etapas de diagnóstico e prognóstico, o
mapeamento dos fluxos internos e externos (a partir do estudo de Origem e Destino) é tão ou
mais central para diagnosticar e projetar as condições de infraestrutura e de prestação de
serviços, bem como tendências de evolução sem realização das intervenções do poder
municipal, e para definição de polaridades e centralidades.

Mais uma vez, aqui se introduz outra visão em relação aos fluxos internos de pessoas,
que não mais descrevem um padrão pendular, de mesma origem e destino (moradia/trabalho,
moradia/lazer, moradia/serviços, moradia/comércio), mas um padrão cruzado. Os fluxos
externos de pessoas podem ser mapeados com base em dados de fluxos de pessoas no
aeroporto, na rodoviária e no porto de Salvador. Além de estudos de Origem e Destino e de
fluxos, o diagnóstico da dimensão urbana deve conter a definição das densidades dos bairros e
das regiões das subprefeituras, os equipamentos públicos e privados existentes, a malha
urbana (extensão, qualidade e pontos críticos, articulação e interação), acessibilidade e
mobilidade, as redes de saneamento básico (água, esgoto, drenagem), moradia, áreas verdes e
de vulnerabilidade ambiental, ZEIS, centralidades e a evolução físico-espacial de Salvador.

No âmbito da estrutura e dinâmica urbanas, portanto, cabem levantamentos de
informações secundárias e aspectos bibliográficos relacionados a:
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Análise da evolução histórica do território e da cidade, identificando as referências
históricas e culturais e principais períodos e fatores que determinaram a forma de
ocupação;



Mobilidade/Acessibilidade/Hierarquia viária (mapeamento dos fluxos internos e
externos) – sistema existente e em projeto, pelo Município e pelo Governo do
Estado; Modelo operacional e logística de transportes (passageiros e mercadorias);



Uso e Ocupação atual, identificando as diferentes formas de uso e ocupação do
território – tipologias/densidades;



Infraestrutura e equipamentos urbanos, com atenção à distribuição, conexão e
manutenção das redes;



Espaços públicos e sistema de áreas verdes;



Acessibilidade;



Vazios Urbanos;



Desequilíbrios urbanos, incluindo aspectos de segurança no meio urbano;



Áreas de alta vulnerabilidade social e precariedade física;



Projetos federais e estaduais com impacto na RMS.

Na caracterização do ambiente urbano, evidenciar:


Rede hídrica e bacias hidrográficas;



Geomorfologia;



Clima e Vegetação;



Paisagem urbana;



Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural /SAVAM, identificando
compatibilização entre legislações das diferentes instâncias do Poder Público;



Poluição ambiental.

No âmbito sócio cultural, devem ser caracterizados os seguintes aspectos:


Patrimônio cultural (material e imaterial);



Evolução da religiosidade e seus impactos sobre as demandas sociais (serviços e
equipamentos urbanos) e configuração e utilização dos espaços urbanos;



Avaliação dos espaços abertos de convivência / socialização (praças, parques,
etc.);



Equipamentos sociais de prestação de serviços públicos de educação, saúde,
assistência social, cultura, lazer e esportes;
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Manifestações artísticas e culturais;



Redes de Comunicação e Interação.

Complementando esta etapa, um aspecto relevante a ser destacado é a Gestão do
Plano que deve levar em conta a capacidade de investimento da Prefeitura, a captura de
recursos extra orçamentários com a aplicação de instrumentos de política urbana, tais como:
outorga onerosa, transferência do direito de construir, operação urbana consorciada e outros.
A busca pela geração de valor por meio de projetos específicos de desenvolvimento urbano
que induzam a transformações urbanísticas e gerem aumento da arrecadação municipal.

Finalmente, a busca por fontes de financiamento e a construção de agendas com outros
níveis de governo que viabilizem a implantação dos projetos estruturantes, criando um ciclo
retro-alimentador do processo de desenvolvimento econômico esperado.

Todas as informações econômicas, sócio demográficas, urbanas, ambientais e fluxos
relevantes devem ser apresentados em bases cartográficas geo-referenciadas, em
detalhamento compatível com as fontes de informação.

PRODUTO 3: RELATÓRIO DETALHADO DA SITUAÇÃO ATUAL COM O RECONHECIMENTO
PRELIMINAR DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS,
AMBIENTAIS, CULTURAIS

E DA ESTRUTURA E DINÂMICA URBANAS -

DIAGNÓSTICO.
PRODUTO

4:

RELATÓRIO

APRESENTANDO

A

PROJEÇÃO

DAS

CONDIÇÕES

DE

INFRAESTRUTURA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO TENDÊNCIAS
DE EVOLUÇÃO E DEFINIÇÃO DE POLARIDADES E CENTRALIDADES PROGNÓSTICO.
PRODUTO 4.1 – DOCUMENTO CONTENDO A AVALIAÇÃO DO PDDU E LOUOS VIGENTES E
SUGESTÕES PARA OS PROCEDIMENTOS DE REVISÃO DO PDDU E DA LOUOS.

6.3. ETAPA 3 - ESTUDOS ANALÍTICOS
Nesta fase, busca-se atingir uma compreensão geral e mais aprofundada da
problemática urbana. Estudos de fluxos, urbanos, ambientais e econômicos são aprofundados,
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assim como os dados socioeconômicos são projetados para o horizonte temporal de 2049.
Com base nos cenários das oficinas de bairro, dos fóruns especializados e nas
informações obtidas nos Estudos Básicos, serão desenvolvidos os Estudos Analíticos. Estes
consistem num esforço de análise integrada sobre a realidade urbana de Salvador, projetados
para o horizonte temporal de 2049, orientados para a formulação de propostas. Representam,
assim, o olhar técnico sobre a realidade atual e perspectivas de mudanças, considerando os
agentes sociais. Esses estudos, assim como as diretrizes que lhes são correspondentes devem
ser abrigadas em grandes campos temáticos, a saber:


Ambiente e Cultura;



Desenvolvimento Socioeconômico;



Estrutura e Dinâmica Urbana.

6.3.1. Visão Estratégica Preliminar para 2049

A realização da visão de futuro da Cidade do Salvador, portanto, requer a superação de
seu panorama atual socioeconômico, urbanístico e ambiental, caracterizado por:
desigualdades sociais, desestruturações urbanas, baixo dinamismo econômico, degradações
ambientais e escassa introjeção pelo poder público municipal de visão de futuro em relação à
cidade e, consequentemente, de capacidade de pensamento sistêmico e integrado de suas
ações e intervenções.

Busca-se a construção da visão estratégica por meio da definição de cenários
socioeconômicos projetados para 2049 e em hipóteses de qual seria a posição de Salvador em
relação a outras cidades da região e do país. Essas hipóteses serão construídas em colaboração
com a população por meio de oficinas e audiências públicas e com especialistas e lideranças
setoriais e da sociedade civil por meio de um fórum conforme previsto no item 6.1.2 deste TR.

Os Estudos Analíticos conformam, portanto, os insumos de base para a formulação da
Estratégia de Desenvolvimento traduzida na modelagem espacial, definição de programas de
desenvolvimento, indicação de planos, projetos e ações estratégicas, de modelo de
monitoramento e avaliação e de modelo de gestão.

Todas as informações territoriais deverão ser identificadas em mapas com camadas
(layers), específicas para cada uma das informações que, nesta fase, já devem ser
acompanhadas por versão preliminar da visão de futuro da cidade.
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PRODUTO 5: RELATÓRIO INTEGRADO SOBRE A VISÃO ESTRATÉGICA, ORIENTANDO A
FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS SOBRE A SALVADOR QUE QUEREMOS.

6.4. ETAPA 4 - ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
Aqui, toma-se como referência a visão de futuro da cidade e formulam-se cenários de
desenvolvimento aos quais se ligam estratégias ou caminhos de realização. Serão elaboradas
visões alternativas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano, levando em
consideração todos os aspectos estudados na fase dos Estudos Básicos e a leitura e propostas
construídas na fase dos Estudos Analíticos.

Os rebatimentos espaciais da estratégia serão expressos mediante a modelagem
espacial que projetará no território as intervenções físicas transformadoras, envolvendo a
realização de ações e investimentos.

Os projetos estruturantes e ações estratégicas devem ser apresentados em termos de
propostas e ciclos de implantação.

6.4..1 - Modelagem Espacial do Desenvolvimento Urbano
Constitui a expressão no espaço da aplicação do elenco de diretrizes, com seus
desdobramentos em projetos e ações. Corresponde a uma simulação da cidade desejada,
afinada com as expectativas dos moradores. Não é apenas um conjunto de projetos, mas uma
ideia futura de cidade construída mediante adoção de diretrizes gerais, especialmente quanto
ao adensamento e expansão, estrutura viária e equipamentos. Isto é, por meio da modelagem
espacial, o plano vira ação e passa a ser gerido, monitorado e avaliado.

Serão indicadas as áreas prioritárias de desenvolvimento e os projetos estruturantes,
áreas de requalificação, de transformação, adensamento, centralidades, interação do tecido
urbano; expansão da mobilidade / projetos estruturantes; aspectos paisagísticos relacionados
a praças, áreas verdes, parques, jardins e as transformações em termos de imagem e
qualidade urbana e ambiental de cada lugar e da cidade como todo; distribuição e
intensificação do uso dos espaços públicos; interação urbana indicando as articulações viárias,
os fluxos e equipamentos; melhoria ambiental adequada ao suporte dos recursos naturais e do
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meio; demandas de infraestrutura; oportunidades de negócios.

PRODUTO 6: RELATÓRIO DA MODELAGEM ESPACIAL CONTENDO DIRETRIZES GERAIS DO
DESENVOLVIMENTO URBANO, COM INDICAÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E
PROJETOS ESTRUTURANTES.
6.4.2 Planos, Ações e Projetos Estruturantes
Os planos, programas e projetos deverão ser detalhados em termos conceituais, de
objetivos e metas a serem atingidas.
PRODUTO 7: RELATÓRIO COM DETALHAMENTO DE PLANOS, AÇÕES E PROJETOS
ESTRUTURANTES.
6.4..3 Modelo de Gestão, Monitoramento e Avaliação.

Nesta etapa, deverá ser desenvolvido modelo de gestão do Plano Salvador 500, que
deverá propor estrutura de gerenciamento que assegure a implementação e sustentabilidade
do todos os objetivos preconizados no plano, com estimativa dos recursos necessários para a
implantação das propostas no ano meta (2049), considerando as possibilidades de obtenção
de parceria com os governos federal, estadual, municipais e com entes privados e coletivos.

Deve-se, portanto, elaborar estimativas de receitas e despesas correntes, baseadas em
premissas de crescimento econômico e eficiência de arrecadação e de receitas extra
orçamentárias (operação urbana consorciada) e outras parcerias público privada.

O modelo de gestão do plano deverá propor, ainda, instâncias de mediação,
monitoramento e avaliação do plano por meio de um órgão gestor com representatividade dos
diferentes níveis de governo e da sociedade.

PRODUTO 8: RELATÓRIO COM MODELO DE GESTÃO, INDICANDO ESTRUTURAS, FORMAS DE
FINANCIAMENTO, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

6.5.1

ETAPA 5 – POLÍTICA URBANA

6.5.1. Diretrizes Gerais da Política Urbana
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As diretrizes gerais de política urbana devem promover a integração de diferentes
escalas de ação, tendo no âmbito do planejamento urbano a definição das diretrizes de
crescimento, de proteção ambiental, de identificação das áreas passíveis de adensamento, de
produção e segurança alimentar, de avaliação e proposição de novos instrumentos de
planejamento e gestão urbana, de localização de polos de desenvolvimento indutores e
transformadores do espaço urbano, e dos condicionantes de acessibilidade.

Como forma de implantação dessas ações indicará também as áreas de aplicação dos
instrumentos de política urbana, em especial a outorga onerosa, a operação urbana
consorciada e áreas onde poderão ser implantados projetos de requalificação e integração de
assentamentos precários.
6.5.2. Diretrizes para as Políticas Públicas Setoriais

Serão abordadas, em especial, as diretrizes para os eixos estruturadores: coesão social,
desenvolvimento urbano sustentável, melhoria da qualidade ambiental, mobilidade e
desenvolvimento econômico. Deverão merecer destaque as diretrizes para a política
habitacional.

6.5.1. Ordenamento Territorial
Com base nos estudos realizados apresentara o detalhamento do macrozoneamento,
identificado as diretrizes de macroáreas em função das propostas e ações estabelecidas no
modelo espacial.

6.5.2. Aplicação dos Instrumentos da Política Urbana
Com base nos estudos realizados, nas diretrizes de política urbana serão identificadas
as áreas para aplicação dos instrumentos de política urbana, em especial, as operações
urbanas, a outorga onerosa do direito de construir, as áreas de proteção ambiental, e outras
áreas de especial interesse para implantação de equipamentos públicos ou outras ações
específicas.
6.5.3. Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo
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Com base na avaliação da legislação urbanística e nas diretrizes de desenvolvimento
urbano estabelecidas para se alcançar a Salvador desejada em 2049, serão apontadas os
ajustes necessários nos perímetros das zonas de uso e nos parâmetros urbanísticos.

6. ETAPA 6 – DOCUMENTOS FINAIS

6.6.1. PRODUTO 09: PLANO SALVADOR 500

A partir das atividades desenvolvidas, a Consultoria consolidará o documento final do
Plano Salvador 500, apresentando os procedimentos para a elaboração do Plano, e
apresentando a visão estratégica para 2049, as diretrizes e propostas segundo os eixos
estruturadores: promoção do desenvolvimento urbano sustentável, coesão social, mobilidade,
melhoria da qualidade ambiental, dinâmica cultural, desenvolvimento econômico e as
propostas e ciclos de implementação dos projetos estruturantes, bem como o modelo de
gestão do Plano Salvador 500, buscando demonstrar que dessa forma se persegue uma cidade
menos desigual do ponto de vista social, econômico e ambiental.

A Consultoria elaborará o produto final do Plano Salvador 500 de forma a conter a
editoração do texto e todos os elementos gráficos e fotográficos necessários para a sua edição.

6.6.2. PRODUTO 10: ANTEPROJETO DE LEI DO PDDU
A Consultoria com base nas atividades desenvolvidas anteriormente, em especial a
avaliação da legislação urbanística, produzirá a versão consolidada dos objetivos e diretrizes
das políticas públicas que devem constar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano,
indicando as áreas de aplicação de instrumentos de política urbana, estabelecendo o
Macrozoneamento e as diretrizes para a revisão da lei de ordenamento uso e ocupação do
solo, diretrizes para o sistema viário e de transporte, além de estabelecer as diretrizes para as
demais infraestruturas (água, saneamento básico, disposição final do lixo), dentre outras.

Com base nas informações consolidadas a Consultoria, juntamente com a Prefeitura,
preparará o Anteprojeto de Lei do PDDU.

Caberá à Consultoria orientar a elaboração dos elementos gráficos, mapas e quadros
que deverão ser inseridos na minuta de Anteprojeto de lei do PDDU.
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6.6.3. PRODUTO 11: ANTEPROJETO DA LOUOS

Considerando as atividades anteriores, em especial a avaliação da lei de ordenamento
do uso e ocupação do solo e dos resultados das consultas públicas a Prefeitura em conjunto
com a Consultoria definirá as áreas que poderão ser adensadas estabelecendo os critérios para
a aplicação da outorga, definindo o CA básico e máximo, para as diferentes zonas de uso,
definindo as zonas de proteção ambiental, dentre outras.

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
SUMÁRO EXECUTIVO: deve apresentar, sucintamente [máximo 5 (cinco) páginas,
espaçamento 1,5cm]as principais dimensões de conteúdo e metodologias usados na
elaboração de cada produto.
1)

Introdução: apresentar os objetivos da fase, justificativas, procedimentos

metodológicos e a descrição sucinta da estrutura do documento;
2)

Novas Abordagens no Campo: aspectos básicos, principais pontos de inflexão

em relação às abordagens tradicionais, lacunas que pretende preencher, origens e suas causas,
implicações teórico-práticas;
3)

Relatos de casos de sucesso e de insucesso dentro das novas abordagens;

4)

Diagnóstico (estado atual) e Prognóstico (estado projetado sem o plano):

análises e interpretações de séries históricas com suas projeções para 2013 e 2049, para
caracterizar o futuro sem a intervenção do plano.
5)

Conclusões e recomendações;

6)

Objetivos da Intervenção;

7)

Diretrizes da Intervenção;

8)

Componentes da Intervenção;

9)

Instrumentos da Intervenção;

10)

Indicadores de Monitoramento.

Especificações Técnicas: cada relatório deve ter entre 40-100 páginas (exclusive
sumário executivo, bibliografia, apêndices e anexos) e deve ser apresentado em letra times
new roman 12, espaçamento 1,5cm, margem de 2,0 cm. Os cartogramas, mapas e bases de
dados serão geo-referenciados.
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8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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