
 
 
 

Prédio da Prefeitura Municipal de 
Salvador 
Palácio Thomé de Souza, Praça Municipal, S/N, Nazaré 
Salvador, Brasil 

A cidade de Salvador tem na Praça 
Municipal uma identidade historicamente 
enraizada. Salvador foi fundada em 1549 
para ser a primeira capital do Brasil e, 
desde o início da história da cidade, a 
Praça Thomé de Souza, também 
conhecida como Praça Municipal, é um 
centro cívico por excelência, função que 
exerce desde sua criação, onde reunia 
todos os prédios públicos. 
 
Hoje, a Praça ainda conta com prédios 
históricos importantes que são hoje 
usados na esfera do poder municipal: a 
Câmara dos Vereadores, o Palácio do Rio 
Branco e também o Elevador Lacerda que 
liga a Cidade Alta e a Cidade Baixa e 
transporta, em média, 900 mil pessoas 
diariamente. 
 
Até a década de 1960, a região, que a 
Cidade de Salvador propõe para o 
concurso Reinventing Cities, abrigava a 
Imprensa Oficial da Bahia, a Biblioteca 
Pública e a Delegacia para Jogos e 
Costumes. Com a transferência desses 
serviços públicos para outros locais, 
esses edifícios foram demolidos. 

A área tornou-se então um 
estacionamento semienterrado e, 
posteriormente, foi instalado uma 
edificação moderna desmontável, de 
autoria do renomado Arquiteto João 
Filgueiras Lima (conhecido como Lelé) 
para a sede do Poder Executivo Municipal 
- a sede da Prefeitura Municipal. 
 
O prédio, inicialmente projetado para 
permanecer por 6 meses, foi inaugurado 
em 1986 e funciona até hoje. A edificação 
é pré-fabricada e removível, podendo ser 
relocada para outro local. Tendo como 
parâmetro a preservação do centro 
histórico e sua função de centro cívico, o 
que se deseja é um projeto moderno que 
continue exercendo a função de sede da 
prefeitura. 
 
A Cidade convida os arquitetos e 
desenvolvedores a propor um projeto 
moderno e icônico, que pode incluir novas 
funcionalidades, com design sustentável 
e que recomponha o cenário urbano de 
Salvador, destacando o compromisso da 
Cidade de promover em conjunto a 
sustentabilidade e o desenvolvimento 
urbano. 

Pretensões para o projeto: 
A cidade de Salvador está aberta a ideias 
inovadoras para o novo prédio. 
No entanto, as propostas dos licitantes 
devem manter o alto padrão e devem incluir 
até 25% dos escritórios dedicados à 
Prefeitura. 
 
Proprietário: 
Prefeitura de Salvador 

 
Área do terreno: 
2.530 metros quadrados. 
 
Procedimento para transferência da 
propriedade: 
Contrato de concessão, por um período 
máximo de 90 anos.

    



 
 
 

 
Apresentação da área e expectativas para o projeto 
 
A Cidade de Salvador, fundada em 1549 para 
ser a primeira capital do Brasil, tem na Praça 
Thomé de Souza um importante símbolo e 
referência. 
 
Na verdade, a Praça Thomé de Souza, 
também conhecida como Praça Municipal, é 
um centro cívico, papel que assumiu desde a 
sua criação - todos os edifícios públicos 
estavam localizados nessa área na época da 
fundação da cidade. Depois que o escritório 
do governo do estado se mudou para outro 
lugar, a praça tornou-se um centro para o 
poder municipal. 
 
A praça inclui a antiga Casa de Câmara e 
Cadeia (atualmente a Câmara dos 
Vereadores), situada ao fundo da praça e de 
frente para a Baía de Todos os Santos e, do 
lado direito, há o Palácio de Rio Branco, a 
antiga sede do governo estadual. 
 
À esquerda fica a área onde até a década de 
1960 abrigava os edifícios da Imprensa 
Oficial da Bahia, a Biblioteca Pública e, por 
trás deles, o prédio da delegacia dos Jogos e 
Costumes. Com a transferência desses 
serviços públicos para outros locais, esses 
edifícios foram demolidos dando lugar a uma 
esplanada criada sobre um estacionamento 
semienterrado. Posteriormente, foi instalado 
um moderno edifício desmontável de 2.436 
m² desenhado pelo renomado Arquiteto João 
Filgueiras Lima (Lelé) para abrigar o Poder 
Executivo Municipal. No entanto, essa 
construção sempre foi questionada. 
 
A Prefeitura ainda funciona neste edifício, 
mas a ideia é mudar de local e reconstituir a 
Praça Thomé de Souza, com um projeto 
moderno e sustentável, que irá recompor o 
cenário urbano da cidade de Salvador. A 
cidade pretende entregar a área em meados 
de 2019. 
 
O objetivo do projeto é promover a 
reconstituição da volumetria da Praça 
Municipal, um local histórico importante que 
teve seu cenário alterado após a demolição 
dos prédios anteriormente existentes. Tendo 
como parâmetro a preservação do centro 
histórico e sua função de centro cívico, o que 

se deseja é um projeto moderno que continue 
exercendo a função de sede da prefeitura. É 
importante destacar que o local possui um 
estacionamento subterrâneo que os licitantes 
devem considerar em seu projeto.  
 
O projeto deve ser um edifício de referência 
em termos de sustentabilidade, atendendo a 
todos os requisitos ambientais e destacando 
o compromisso da cidade no enfrentamento 
às mudanças climáticas.  
 
Com relação ao sistema viário, a região está 
perfeitamente conectada ao transporte 
público. Na própria praça está o Elevador 
Lacerda, que conecta a Cidade Alta e a 
Cidade Baixa 24 horas por dia, e transporta, 
em média, 900 mil pessoas diariamente. O 
site também está próximo à Estação Lapa, o 
principal terminal de transporte público da 
cidade, com 80 linhas de ônibus urbanos em 
circulação, além de 21 linhas metropolitanas. 
A estação atende 430 mil passageiros todos 
os dias, com um fluxo médio de 325 veículos 
por hora. Ela também está conectada ao 
metrô, ônibus e eixo 1 do BRT, agora em fase 
de licitação, que passará pela Praça João 
Mangabeira, conectando a área a todo o 
sistema de transporte de massa. Outra 
estação perto da área é o terminal da 
Barroquinha, que a liga à Baixa dos 
Sapateiros, uma importante zona comercial 
da cidade. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 
 

 Leis e regulamentos que orientam o desenvolvimento do site 
 
 

Segundo a LOUOS - Lei 9.148 / 2016 (que 
regula o uso e a ocupação do território de 
Salvador e dá outras providências), a 
propriedade está localizada na “Zona 
Centralidade Metropolitana Centro Antigo” 
(ZCMe-CA), na Área de Proteção Cultural e 
Paisagística "Centro Antigo de Salvador" 
(APCP 1), nos trechos 3-4 da área de borda 
e dentro da poligonal da Área de Proteção 
Rigorosa, conforme previsto na Lei 3.289 / 
1983. Assim, o licenciamento está sujeito à 
avaliação e aprovação do IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e 
IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia). 
A propriedade pertence a área beneficiada 
pelo Programa Revitalizar (Lei 9.215 / 2017), 
uma política de incentivos fiscais 
recentemente criada pelo município para 
promover a restauração, recuperação, 
conservação e reforma dos imóveis, 
tombados ou não, localizadas no Centro 
Antigo de Salvador. 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. 
 
Os parâmetros urbanísticos relacionados ao 
lote são fornecidos abaixo: 
a) O coeficiente de aproveitamento básico é 

de 2,0; 
b) O coeficiente de aproveitamento máximo 

é de 4,00; 
c) O índice de Ocupação mínima é de 0,60; 
d) O índice de Permeabilidade mínima é de 

0,10; 

 
 
 
Especificações climáticas e ambientais da área 
 
As áreas selecionadas não apresentam risco 
de deslizamentos de terra e / ou 
desabamentos, de acordo com a Codesal - 
Defesa Civil de Salvador. 
Não há histórico de inundações próximo à 
Praça Municipal. 

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.

 

 



 
 
 

 
 
 

 


