
Potencial de uso e ocupação da Área do Aeroclube em função do

PDDU  - Lei 7.400/2008   e -   Lei 8.378/2012  

Conforme a as publicações na imprensa a Prefeitura junto com a concessionária 
AEROCLUBE PLAZA da área publica municipal do Parque Atlântico, antiga área do 
Aeroclube, chegarem, inclusive junto ao MPBa, a conclusão que o shopping de lazer  
(conforme a concessão) ai existente deveria ser demolido e construído um novo 
“Shopping Center “ comercial na mesma área. 

Fiquemos muito preocupados com a possibilidade de ter gerado um “acordo” entre a 
Prefeitura e o MP sem a verificação da legalidade urbanística do ato acordado.

Conforme o PDDU 2008 lei 7400/08, mapa 7 – SAVAM e art. 241, 244 e 245 esta área 
classificada como EAU-V , Espaço Aberto Urbanizado – Parque Atlântico, não permite  
a construção de uma shopping center CV 2  tendo a sua definição  

• no Art. 241 da Lei 7400/08

“§ 2° Espaço Aberto Urbanizado, EAU, é a área pública urbanizada destinada
ao convívio social, ao lazer, à prática de esportes e à recreação ativa ou 
contemplativa da população, correspondendo aos parques de recreação, às 
praças, largos, mirantes e outros equipamentos públicos de recreação e lazer.”

• Do Anexo 1 -  Glossário Lei 8379/2012 :
“Espaços Abertos Urbanizados – Áreas livres de uso público utilizadas para 
o convívio social, o lazer, a prática de esportes e a recreação da população.”

A concessão do Aeroclube Plaza sempre foi condicionada a uma características de uso 
de lazer e recreação  (por causa disto chamado “Shopping de Lazer”) para fins de 
financiar, implementar e manter um parque de recreação, denominado mais tarde 
Parque dos Ventos, nunca implantada ate a presente data.  Então para poder construir 
este novo “Shopping Center” comercial anunciado demandaria uma alteração do 
PDDU.

Inclusive a delimitação da Área  Destinada Preferencialmente a Hotelaria,  ADPH - 6 , 
destina exatamente a área reservado para o Parque dos Ventos, (contrapartida ainda 
não realizada pelo empreendimentos do shopping de lazer e recreação,  Aeroclube 
Plaza),  a  implantação preferencial de um empreendimento HOTEL DE TURISMO na 
forma do Art. 2 da lei 8.378/2012, PDDU da COPA, é uma contradição entre dois 
elementos da mesma lei, o Mapa 7a – SAVAM e o Mapa 8a - Gabarito de Altura,  e 
ainda entre os artigos 241, 244 e 245 da Lei 7400/08 (não alterados pela lei 8.378/12) 
e um art. 3º. da lei 8.378/12 (PDDU da Copa).



Lei Federal de Patrimônio Histórico e Paisagístico e Cultural

 Além deste conflito também entra em choque com o Decreto-lei 25/1937  (federal) 
referente a redução de visibilidade de bens tombados.

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, não se poderá, na   vizinhança   da   coisa tombada  , fazer   
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandado destruir a obra ou 
retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento 
do valor do mesmo objeto.



ANEXOS:

MAPA 2a  - Zoneamento             Lei 8.378/2012   =   Mapa 2  Lei 7.400/2008     

MAPA 7a  - SAVAM             Lei 8.378/2012   =   Mapa 7  Lei 7.400/2008  



MAPA 8a  - GA Gabarito de Altura             Lei 8.378/2012

MAPA 8  - GA Gabarito de Altura             Lei 7.400/2008





PDDU 2008 - LEI 7.400/08 

Subseção V
Dos Espaços Abertos de Recreação e Lazer

Art. 241. Os Espaços Abertos de Recreação e Lazer são áreas urbanizadas,
dotadas ou não de atributos naturais, destinadas ao convívio social, ao lazer, à prática 
de esportes e à recreação ativa ou contemplativa da população, compreendendo as
subcategorias:

I - Parques Urbanos;
II - Espaços Abertos Urbanizados.

§ 1° Parque Urbano, PU, é a área pública dotada de atributos naturais, parcial 
ou completamente urbanizada, destinada ao lazer ativo e contemplativo, à  
prática de esportes e atividades recreativas e culturais da população.

§ 2° Espaço Aberto Urbanizado, EAU, é a área pública urbanizada destinada
ao convívio social, ao lazer, à prática de esportes e à recreação ativa ou 
contemplativa da população, correspondendo aos parques de recreação, às 
praças, largos, mirantes e outros equipamentos públicos de recreação e lazer.

Art. 242. Classificam-se como Espaços Abertos de Recreação e Lazer, na Sub-
categoria de Parques Urbanos, PU, conforme representação no Mapa 07 do Anexo 3 
desta Lei:

I - Parque Zoo-botânico de Ondina;
II - Parque Joventino Silva;
III - Parque Metropolitano de Pituaçu;
IV - Parque da Lagoa da Paixão;
V - Parque Sócio-ambiental de Canabrava;
VI - Parque do Vale da Mata Escura;
VII - Parque Ecológico do Vale Encantado;
VIII - Parque do Ipitanga.

Art. 243. São diretrizes para os Parques Urbanos, PU:

I - elaboração de plano específico, objetivando a definição das 
atividades a serem desenvolvidas no Parque, compatibilizando a 
conservação dos conjuntos de vegetação significativos, quando 
existentes, com o uso intensivo para lazer e recreação, turismo 
ecológico, atividades culturais e esportivas e como centro de referência 
para educação ambiental;

II - tratamento urbanístico e paisagístico, com aproveitamento para o 
lazer e a recreação, assegurando a conservação dos atributos 
paisagísticos e dos equipamentos para o sombreamento;

III - adoção de medidas de controle das invasões, com participação das
comunidades vizinhas;

IV - implantação de programas para recuperação de áreas degradadas 
e para a recomposição ambiental e paisagística. 



Parágrafo único. No Parque Sócio-ambiental de Canabrava serão implementados 
programas de manejo para recuperação e recomposição ambiental e paisagística das 
áreas resultantes do aterro sanitário, contemplando atividades voltadas para:

I - promoção e inclusão social da população circunvizinha;
II - geração de energia proveniente da decomposição da matéria 
orgânica dos aterros;

III - reciclagem de resíduos inorgânicos, em especial o entulho 
proveniente da construção civil. 

Art. 244. Classificam-se como Espaços Abertos de Recreação e Lazer, na
subcategoria de Espaços Abertos Urbanizados, EAU, conforme representação no 
Mapa 07 do Anexo 3 desta Lei:

I - Parque do Dique do Tororó;
II - Parque Jardim dos Namorados;
III - Parque do Costa Azul;
IV - Parque Solar Boa Vista;
V - Parque Atlântico.

Art. 245. São diretrizes para os Espaços Abertos Urbanizados, EAU:

I - manutenção e requalificação dos espaços abertos existentes, com
tratamento urbanístico adequado, disponibilizando-os para o lazer da 
comunidade;

II - identificação de novos espaços para a implantação de equipamentos 
de recreação, com prioridade para as áreas ocupadas por população de 
baixa renda, considerando a distribuição populacional dos diversos 
subespaços da cidade;

III - elaboração de projetos urbanísticos, de conservação e valorização 
dos atributos naturais e construídos, estruturando os espaços para o 
lazer e a recreação das comunidades circunvizinhas.


