
 
 
 
 

 

Vale dos Barris 
Av. Vale dos Barris e Rua Politeama de Baixo, 
Salvador, Brasil 

O Vale dos Barris reúne dois grandes lotes 
em uma das ligações vale-cumeadas 
características da cidade. O site 
compreende 5 lotes distribuídos em duas 
áreas, incluindo atualmente um 
estacionamento, secretarias municipais e 
uma fundação municipal, totalizando 
aproximadamente 47.600 metros 
quadrados. A previsão de entrega das 
áreas é Junho de 2019. 
 
O local possui uma excelente 
acessibilidade ao transporte público e boa 
conectividade com várias regiões da 
cidade, inclusive bairros de alto valor 
comercial e turístico do município. 
 

Além de promover a transformação 
urbana, a região permite excelentes 
perspectivas na área residencial, 
comercial e no desenvolvimento de 
espaços urbanos, sendo a intensificação 
da ocupação populacional uma das 
perspectivas para o projeto. 
 
O objetivo é, juntamente com o poder 
público, reinserir toda essa área na 
dinâmica diária da cidade. Os licitantes 
têm a oportunidade de desenvolver um 
projeto completo, ambicioso e integrado 
neste site: torres residenciais ou 
comerciais, com a área lindeira à via de 
tráfego com fachadas ativas, promovendo 
assim o espaço urbano.

 

 

           
 
Pretensões para o projeto: 
A primeira área comporta várias alternativas 
de uso e composição urbana: os licitantes 
podem propor torres residenciais ou 
comerciais, utilizar parte como edifício 
garagem, abrir uma grande praça suspensa 
sobre o Vale dos Barris, etc. Seria 
interessante que no nível da rua tenha 
fachada ativa ou espaço para uso público. 
Claramente, existe um potencial residencial 
para a segunda área, onde várias torres 
residenciais poderiam ser construídas. A 
região lindeira à via de tráfego deve ter 
também fachada ativa, para intensificar o uso 
do espaço urbano. 
 
Proprietário: 
A Prefeitura da Cidade de Salvador é o 
proprietário dessas áreas. 
 
 

Área do terreno: 
5 lotes divididos em 2 grandes áreas: 
• Área 1: estacionamento público (8.295 m²); 
Sede da TRANSALVADOR (3.585 m²); 
Fundação Mário Leal Ferreira (620 m²). 
• Área 02: Secretarias Municipais (14.200 m²); 
Estacionamento da TRANSALVADOR 
(20.985 m²). 
 
Procedimento para transferência da 
propriedade: 
A prefeitura pretende alugar o terreno com 
um contrato de concessão de longo prazo, 
mas também poderá considerar condições 
específicas de venda. 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 Apresentação do site e expectativas para o projeto  
 
O Vale dos Barris compreende duas grandes 
regiões em uma região estratégica da cidade. 
Os lotes, distribuídos nas duas áreas, incluem 
um estacionamento rotativo, secretarias 
municipais e uma fundação municipal, todas 
pertencentes à Prefeitura Municipal de 
Salvador. 
 
Eles são divididos e ocupados da seguinte 
maneira: 
 
Área 01 (cerca de 12.000 m²) 
- Estacionamento público rotativo (8.295 m²), 
em sua maioria cercado por placas de 
concreto e uma guarita na entrada, ambos em 
estado precário. Ainda assim, muitos ainda o 
utilizam, principalmente consumidores da 
área comercial próxima (Av. Sete de 
Setembro e Lapa).  
- Abriga também a Sede da 
TRANSALVADOR (3.585 m²), autarquia 
pública municipal incumbida do ordenamento 
e fiscalização do trânsito na cidade. A sua 
sede administrativa está localizada ao sul do 
estacionamento público e compreende 5 
edifícios. 
- A Fundação Mário Leal Ferreira (FLMF) 
(620 m²) tem por finalidade elaborar e 
coordenar projetos urbanísticos, setoriais e 
arquitetônicos. Foi criado em 1997 para 
substituir o antigo Centro de Planejamento 
Municipal (CPM) e atualmente conta com um 
prédio na área selecionada. A autarquia 
possui, ainda, uma biblioteca, criada em 1970 
que guarda a memória do planejamento 
urbano da cidade de Salvador. Houve, 
portanto, uma certa deterioração da região. 
A área 1 se estende até a cumeada, 
passando por baixo do Viaduto de São 
Raimundo. 
 
Área 02: 35.185 metros quadrados 
- O estacionamento da TRANSALVADOR 
(20.985 m²) é um grande terreno totalmente 
cercado que, atualmente, serve como 
estacionamento para veículos irregulares 
apreendidos pela TRANSALVADOR. 
- As Secretarias Municipais (14.200 m²) são a 
SEMGE (Secretaria Municipal de Gestão), a 
subsede da SEINFRA (Secretaria de 
Infraestrutura e Obras Públicas), subsede da 
Codesal e da Fundação Mário Leal Ferreira. 
A SEMGE é responsável por elaborar e 

executar o planejamento orçamentário da 
gestão pública municipal, gestão de pessoas, 
recursos logísticos, previdência e assistência 
aos servidores públicos municipais. A 
SEINFRA é responsável por executar obras 
públicas, planejar e gerir a infraestrutura 
urbana. Representa um total de cinco 
edifícios extensos e estruturados com 
escritórios, auditórios e outros espaços 
físicos com caráter puramente administrativo. 
Está localizado atrás do pátio da 
TRANSALVADOR e, externamente a eles, há 
um amplo estacionamento com uma área 
arborizada. 
 
O site tem ampla acessibilidade ao sistema 
de transporte público por ônibus, assim como 
automóveis chegando à cumeada ao 
encontrar a Av. Sete de Setembro, principal 
eixo viário da Cidade Alta que se estende da 
praça Castro Alves até o Porto da Barra. Em 
direção ao vale, a área encontra a Praça João 
Mangabeira, uma rótula de grande porte (que 
abriga um parque público e uma unidade de 
saúde) além de dar acesso ao Dique do 
Tororó, outra importante área de lazer, e a 
todo o sistema de “avenidas de vale” da 
cidade. A região é próxima de importantes 
bairros, com grande valor comercial e 
turístico da cidade como a Av. Sete de 
Setembro, Comércio e Campo Grande. 

 

 
 
A Estação Lapa, o principal terminal de 
transportes urbanos da cidade, também está 
localizada nas proximidades. Nela circulam 
80 linhas de ônibus urbanos, 21 de transporte 
metropolitano e cerca de 430 mil passageiros 
por dia, com um fluxo médio de 325 coletivos 

 



 
 
 
 

 
por hora. A estação também oferece 
integração com o metrô, ônibus e o eixo 1 do 
BRT, agora em fase de licitação, que passará 
pela Praça João Mangabeira, ligando assim a 
área a todo o sistema de transporte de 
massa. 
  
Além de promover a renovação urbana, a 
área oferece excelentes perspectivas para 
desenvolvimento habitacional, tendo em vista 
o objetivo de intensificar a ocupação da 
região e atrair a população para o centro 

antigo, a fim de reinseri-la na dinâmica diária 
da cidade. Possui ótimo acesso ao Centro 
Histórico e interliga-se com a avenida Sete de 
Setembro que cumpre função comercial e 
constitui também um corredor cultural, de 
interesse turístico. 
 
Novos projetos nessas áreas, portanto, 
impulsionarão a transformação urbana no 
bairro, além de criar um impacto positivo no 
âmbito comercial da cidade.

 
Leis e regulamentos que orientam o desenvolvimento do site 
 
De acordo com as especificações LOUOS - 
Lei 9.148 / 2016 (que dispõe sobre o 
Ordenamento do Uso e da ocupação do solo 
no município de Salvador) (MAP 01A), esta 
área corresponde a ZPR-3 (Zona 
Preferencialmente Residencial), instituída 
para regiões com capacidade para uma 
elevada densidade construtiva e 
demográfica. O Art. 155 desta mesma lei 
menciona para esta zona um incentivo ao uso 
misto - residencial (R) e não residencial (nR). 
A área construída destinada ao uso de nR 
não será considerada no cálculo do 
coeficiente de aproveitamento até o limite de 
20% (vinte por cento) da área total 
construída, respeitado o coeficiente de 
aproveitamento máximo. Então, a área de 
construção total permitida para esses 
terrenos tende a ser maior do que em outras 
zonas. Os edifícios podem ter altura máxima 
de 18 metros de altura. 
 

Deve-se notar que a nova PDDU instituiu a 
Cota de Solidariedade, que consiste na 
destinação de 5% da área construída dos 
empreendimentos imobiliários de grande 
porte (área construída computável superior a 
20.000 m²) à habitação de interesse social 
para famílias com renda de até 3 salários 
mínimos. 
Além disso, o município possui o "IPTU 
verde", com o objetivo de incentivar edifícios 
sustentáveis na cidade Através de um 
desconto de até 10% no Imposto sobre a 
Propriedade Predial Urbana (IPTU). As 
propriedades recebem uma pontuação de 
acordo com as soluções sustentáveis 
implantadas (sistemas de eficiência 
energética, energia renovável ou redução de 
emissões de gases de efeito estufa, por 
exemplo), sendo categorizadas em bronze, 
prata ou ouro. Cada categoria terá um 
desconto: 5%, 7% ou 10%, respectivamente. 

 
 

Especificações climáticas e ambientais do site 
 
As áreas selecionadas não apresentam risco 
de deslizamentos de terra e / ou 
desabamentos, de acordo com a Codesal - 
Defesa Civil de Salvador. 
O clima na cidade de Salvador é tropical. Há 
pluviosidade significativa durante o ano, 
mesmo no mês mais seco. No entanto, não 
apresenta problemas climáticos como 
tornados, furacões, tempestades, entre 
outros. 

A área não está localizada em uma das Áreas 
de Preservação Ambiental (APA), Áreas de 
Preservação Permanente (APP) ou Unidades 
de Conservação (UC). Não faz parte das 
regiões remanescentes do bioma da Mata 
Atlântica, de acordo com PDDU (MAP 07A) e 
LOUOS (MAP 02C), respectivamente. De 
acordo com o PDDU (MAP 01), o terreno está 
localizado na macrozona de ocupação 
urbana, estrategicamente localizada longe da 
macrozona de conservação ambiental.

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 


