
 
 
 

Antiga Limpurb 
Rua Cônego Pereira, Sete Portas, Salvador, Brasil 

Área de aproximadamente 10.356 m², 
pertencente Prefeitura da Cidade de 
Salvador localizada entre o Mercado 
Tradicional das Sete Portas e a Central de 
Abastecimento das Sete Portas. Está 
localizada na Rua Cônego Pereira, que em 
conjunto com a Av. J.J. Seabra forma uma 
Zona de Centralidade Linear municipal. A 
região possui uma excelente 
acessibilidade viária e ao transporte 
público da cidade. 
 
A região é tradicionalmente comercial e de 
serviços e está incluída em futuros 
projetos urbanos de requalificação do 
Município. 

A área apresenta um grande potencial de 
renovação devido a ocupação urbana 
adjacente. Os licitantes terão a 
oportunidade de desenvolver um projeto 
para uso misto, incluindo comercial, de 
serviços e/ou residencial com no máximo 
12 m de altura. A área térrea pode ser 
destinada, por exemplo, ao comércio e a 
uma ampla variedade de atividades 
abertas ao público, por exemplo. Isso 
poderia assegurar a qualidade do espaço 
urbano e proporcionar lazer aos 
moradores da região. 
 

 

          

 
 
 
Pretensões para o projeto: 
Espera-se a construção de edifício (s) de uso 
misto - comercial e residencial, comercial e 
escritórios, ou ambos. Com limite de 12 
metros de altura e faixada ativa no térreo. 
 
Proprietário: 
Prefeitura da cidade de Salvador. 
 
 

Área do terreno: 
10.356m² 
 
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 da área e expectativas para o 
projeto 
 
Localizado na Rua Cônego Pereira, uma 
extensão da Baixa dos Sapateiros, o lote de 
cerca de 10.356 m² está situado entre o 
mercado tradicional de Sete Portas (prédio 
privado) e o Centro de Abastecimento Sete 
Portas. O site é a antiga sede da Limpurb, a 
empresa responsável por assegurar a 
limpeza urbana de Salvador. A maior parte do 
terreno está atualmente subutilizada.  
 
Rua Cônego Pereira e Av. J. J. Seabra 
constitui uma Zona de Centralidade Linear 
municipal. Do ponto de vista da hierarquia 
rodoviária, trata-se de uma via arterial, e está 
prevista a sua duplicação. Oferece um 
excelente acesso em termos de transporte de 
carga e logística, pois é muito próximo da via 
expressa, que liga a área à BR-324, a estrada 
para Salvador (a outra se liga à costa e é 
usada principalmente para o turismo). A 
região, bem servida pelo transporte público, 
está localizada dentro de um importante 
corredor de ônibus que liga a via expressa 
(estrada de capacidade média) e o bairro de 
Brotas – um dos mais populosos de Salvador, 
a Cidade Baixa e a Baixa dos Sapateiros. 
 
A região é tradicionalmente comercial e de 
serviço, porém está sub utilizada, 
infraestrutura de modo geral obsoleta, bem 
como diversas propriedades públicas e 
privadas desocupadas. A Câmara Municipal, 
com o objetivo de revitalizar esta área, está 

preparando um projeto urbano de 
requalificação complementar para a rua de 
Cônego Pereira. Faz parte desta estratégia a 
revitalização do comércio de rua formando, 
com a Baixa dos Sapateiros, um importante 
eixo de comércio popular que o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano pretende 
revigorar e fortalecer, agregando-lhe a 
vertente atacadista.  
 
A nova ocupação deste lote apresenta um 
grande potencial transformador em relação à 
ocupação urbana adjacente, modernizando-a. 
O site considerado está fora da área de 
patrimônio histórico, mas faz parte do Centro 
Antigo da Cidade, ao qual está 
funcionalmente vinculado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
Leis e regulamentos que orientam o desenvolvimento da área 
 
Segundo a LOUOS - Lei 9.148 / 2016 (que 
regula o uso e a ocupação do território de 
Salvador e dá outras providências), esta área 
corresponde à ZPR-3 (Zona 
Preferencialmente Residencial), estabelecida 
para regiões com uma elevada densidade 
construtiva e demográfica. Essas áreas são 
destinadas prioritariamente para uso 
residencial e outros usos compatíveis. 
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. 
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 
 
A área selecionada não apresenta risco de 
deslizamentos de terra e / ou desabamentos, 
de acordo com a Autoridade Municipal de 
Defesa Civil (Codesal). O clima na cidade de 
Salvador é tropical, com chuvas significativas 
durante o ano, mesmo no mês mais seco. 
Não tem problemas climáticos, como 
tornados, furacões ou tempestades. É muito 
atípico ter inundações nesta área, apesar das 
fortes chuvas. 

 
De acordo com o PDDU (Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano 2016 para o 
Município de Salvador), o local não está 
localizado dentro ou perto de qualquer tipo de 
área de preservação ou conservação. 
Pertence a macrozona ocupacional urbana, 
estrategicamente distante da macrozona de 
conservação ambiental e na macroárea de 
urbanização consolidada.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 


