
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

Aos 27 de setembro de 2013, na sala 313, prédio do Ministério

Público, Nazaré, presentes os representantes da Prefeitura, dentre estes as

Procuradoras, Luciana e Fabiana Duarte de Almeida, o Chefe da Casa Civil,

Alberico Mascarenhas, representante de um escritório de Arquitetura

Paisagística, Rosa Clier, os Promotores de Justiça, Adriano Assis, Rita Tourinho,

Hortênsia Gomes Pinho. Iniciada a audiência Dra. Rita Tourinho informou que

esta Promotora relatora tinha ponderações pertinentes ao projeto urbanístico do

aeroclube. Seguiu-se a apresentação, cujo resumo está na exposição de slides

em anexo, devendo ser considerado como se transcrito nesta ata. Ocorre que

não houve a exibição dos slides, em função do equipamento de rnultimídia não

estar apto nesta fase da audiência. O representante da Prefeitura, Chefe da

Casa Civil, relatou a preocupação do Município em encontrar uma solução que

contemplasse os interesses da coletividade, e fosse viável economicamente para

a área, assim como o receio de que a não realização de uma composição civil

levasse à persistência do atual quadro do Aeroclube por muitos anos. Que a

ideia inicial da atual gestão era o rompimento do contrato de concessão, mas

que depois da profunda análise jurídica da situação, que contou inclusive com

auditoria externa quanto ao desequilíbrio financeiro do contrato, e após reuniões

com o Ministério Público, alinhou-se uma proposta para o consórcio, que primou

por atendimento aos pressupostos legais do direito administrativo, segurança

jurídica, e uma solução célere e viável para as partes envolvidas. A Promotora de

Justiça Rita Tourinho pontuou que o projeto, do ponto de vista do direito

administrativo, encontrava-se aprovado pelo Ministério Público. Que, entretanto,

deveriam ser obedecidas também a legislação urbanística ambiental. A

Promotora relatora informou que os óbice jurídicos mais evidentes são a violação

ao zoneamento, porque a área é um espaço aberto urbanizado EAU (art. 241 do

PDDU), que não admite a implantação de um shopping totalmente comercial, e a

implantação de barreira visual que reduzirá a visualidade do bem tombado (Praia
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do Xêga Nego até Piatã), è também a utilização de área de APP para

implantação de empreendimento privado. Também mencionou-se a inexistência

de Estudo de Impacto de Vizinhança e que englobaria também um Estudo de
"

Engenharia de Trafego quanto a necessidade de implantação de uma nova via.

Ademais, ainda persistiram as dúvida da Promotora de Urbanismo quanto a

possível ocupação de 24 mil m2 da área do Parque Atlântico pelo

empreendimento privado. Os representantes da Prefeitura informaram que

quanto a este último aspecto, o assunto foi superado, que não há a referida

invasão. Que quanto ao atendimento às exigências urbanísticas, há uma analise

da SUCOM informando a inexistência deste problema, e ainda foi apresentado
.

um parecer técnico da Procuradora Fabiana Duarte de Almeida, cuja cópia foi

'entregue nesta ato à Promotora relatora, que informou ter recebido cópia das

peças principais do IC que tramita no GEPAM, mas este documento não estava

entre os recebidos. Foi solicitado por esta Promotora relatora o

encaminhamento das plantas projetos, maquetes digitais e todos os demais

documentos existentes quanto ao projeto do Aeroclube, tanto do

empreendimento privado, quanto do Parque Atlântico, nominado nesta audiência
.

com Parque dos Ventos. Seguiu -se a audiência com a apresentação do projeto

do Parque dos Ventos, sendo exibida a planta e imagens digitais, e procedido o

esclarecimento da concepção conceituai do projeto, que ainda consistia em um

anteprojeto; Que o projeto básico seria apresentado em um mês. Exibiu-se

também a seleção de espécimes vegetais que seriam utilizados no

empreendimento, e informou-se que haveria a implantação de dunas artificiais

para proteger equipamentos e permitir os usos para o parque, protegidos dos
i

ventos. Que haveria implantação de uma ciclovia no entorno do parque e no seu

centro/duas quadras de esporte, um playground com parque infantil e etc, dois
-

quipsques para proteção do sol, uma "laje" para abriga as atividades comercias e

ambulantes. O custo do parque, segundo os representantes da Prefeitura, está

estimada em 10 milhões de reais, e sua manutenção anual aproximadamente

1,9 milhões de reais. Ao final da reunião, ficou estabelecido que o Ministério

Público, 10 dias úteis após o recebimento das plantas e documentos
,

requisitados, encaminharia uma manifestação da Promotoria de Urbanismo para

a Procuradoria do Município, pertinente ao projeto. Por fim, a promotora relatora

informou que a ideia força que movia a atuação da Promotoria de Justiça de



Urbanismo, era contribuir para a requalificação daquele espaço urbano

extremamente importante para todos os soteropolitanos. A Promotora relatora

ponderou que poderia haver um tratamento destinto entre a área do parque e a

área do contrato de concessão de direito real de uso do consórcio; O Município

assumiria a área do parque, promovendo a possibilidade de seu uso imediato,

sem equipamentos, e buscaria captar os 10 milhões, através de recursos

federais ou patrocínio, e buscaria judicialmente a rescisão do contrato de

concessão e anulação, já que a Lei de 2012 é nitidamente ilegal. O Município

aduziu que a permanência desse espaço, sem a restauração, comprometeria o

projeto de requalificação da orla e a pendência jurídica poderia se arrastar por

anos, prejudicando a reurbanizacão do espaço. Nada mais havendo, encerra-se

o presente termo.

Salvador, 27 de Setembro de 2013

Hortênsia Gomes Pinho

Promotora de Justiça
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de projeto urbanístico
ara a região do Aeroclube

Único espaço público, de dominialidade do
Município, remanescente da cidade de Salvador,
Acentue-se o cenário de escassez de áreas verdes
em Salvador.

- Pressupostos:
- Depende do envolvimento do entorno (Corsário e

Boca do Rio);

- Requalificação do tecido urbano;

- Avaliação de operação urbana consorciada;

. proposta de concurso público de projetos;

- Permanecer sem ocupação (demolição), deixando
apenas como área verde de integração até a
captação de recursos.

• Manifestações iniciais sobre o projeto apresentado:
- O projeto arquitetônico de um módulo único, "uma caixa de vidro",

não prima pela criatividade e integração. Impossibilidade do
shopping projetado exclusivamente para atividade comercial;

- Avança em 24.000 m3 do Parque Atlântico (nominação contida em
lei # de Parque dos Ventos);

- Não há exigência de demanda viária para implantação de uma nova
via margeando a Orla (Há estudo de engenharia de tráfego? Tem
previsão no PDDU?);

- A pista que separa o shopping do Parque Atlântico é, obviamente,
segregadora, desagregando os espaços de convívio e promovendo
a segregação socioespacial, quando o objetivo é a integração.



AEROCLUBE
iolações à ordem ambiental

•Aumento da barreira visual, reduzindo a visibilidade
de bem tombado (Praia do Xega Nego até Piatã);

•Há respeito à área do preamar?

•Há o distanciamento de 60 metros da linha de
preamar máximo para construção, conforme
determina a Constituição Estadual?

•Recordar que a área integra o SAVAM - Sistema
Áreas de Valor Ambiental e Cultural;

•Área de Preservação Permanente - APP -
necessidade de demonstrar o interesse público para
intervenção, apenas à título de exceção;

•Necessidade de atendimento à legislação
urbanística e ambiental em vigor no momento do
pedido da licença ambiental.
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AEROCLUBE
Conclusão

•Necessidade de uma solução inclusiva acessível que
favorece o interesse público. Não podemos perder esta
oportunidade para a cidade.

•Necessitamos de uma solução criativa, participativa
(princípio da gestão participativa da cidade - Estatuto da
Cidade)* includente e bela.

•A solução deve considerar o cenário do entorno, o design
e os aspectos socioambientais.

•Separar os assuntos, soluções diferentes:
a) requalificar o parque Atlântico, ("Parque dos Ventos"),
e judicializar a questão da concessão do Direito Real de
Uso, especialmente a Lei de 2012; e
*b) implantação imediata do Parque Atlântico, com
estrutura provisória mínima, até a captação de recursos
para requalificação ideal.
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AEROCLUBE
soteropolitano pertinente aos

•IpPbpings centers:
* Temos instalações ociosas e com risco de

comprometimento da viabilidade económica,
como o Shopping Horto Bela Vista, Shopping
Paralela e Salvador Norte Shopping (este
último sobrevive em razão do condicionamento
aos lojistas do Shopping Salvador). Ademais, a
viabilidade e sobrevivência perene de um
shopping comercial depende da sua
possibilidade ampliação.

A concentração comercial em shoppings
míngua o comércio das ruas, sendo prejudicial

economia, gerando dano a vida comercial da
;idade.

f AEROCLUBE
Violações à ordem urbanística

1- A área é EAU-5 Espaço Aberto Urbanizado -
Parque Atlântico;

Trata-se de área livre, de uso público,
destinada ao convívio social, lazer, prática de
esportes e recreação para a população (art.
241 do PDDU).

Não é possível a implantação de um shopping
totalmente comercial, sendo, entretanto,
compatível com um shopping de lazer.

usência de EIV - Estudo de Impacto
Vizinhança.


