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Serviço Público Federal 
Ministério da Cidadania 

Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional 
Superintendência do IPHAN no Estado da Bahia 

Escritório Técnico de Porto Seguro IPHAN-BA

 

 

NOTA TÉCNICA nº 39/2019/ETPS-BA/IPHAN-BA

ASSUNTO:  Memorando n. 01811/2018/NFIN/PFBA/PGF/AGU (0809706) 

 REFERÊNCIA: Proc. 01502.000654/2018-82

Porto Seguro, 30 de abril de 2019.

 

 

I. Considerações iniciais

 

Trata-se de resposta ao Memorando n. 01811/2018/NFIN/PFBA/PGF/AGU (0809706)  que tem por assunto
a "Proposta de Reordenamento da Orla de Coroa Vermelha". Através do referido documento é solicitado que
o IPHAN adote as providências no sentido do desenvolvimento da Proposta de Reordenamento da Orla de
Coroa Vermelha e apresente relatório técnico das ações desenvolvidas.

A área em questão fica no município de Santa Cruz Cabrália, tombado através do processo 1021-T-80,
inscrito no livro Arqueológico, etnográfico e paisagístico sob o nº083 em 29/01/1980.

Considerando a relevância e urgência em estabelecer providências para nortear o Reordenamento da Orla de
Coroa Vermelha foi realizada reunião nas dependências do ETEC/PS-BA com o objetivo de elaborar e
definir as diretrizes gerais que se adequem às demandas necessárias para a requalificação  do  trecho  de
 Faixa Costeira da Orla Urbana e da Orla de Coroa Vermelha no município de Santa Cruz Cabrália-BA,

 

II. Dos Fatos

 

No dia 29/04/19, às 16:00, foi realizada reunião no Escritório Técnico do IPHAN/PS-Bahia, com a presença
do Procurador Geral do Município de Santa Cruz de Cabrália- Bahia, Srº Loredano Aleixo Júnior e o Chefe
do Escritório Técnico do IPHAN em Porto Seguro, Srº Fernando Eraldo Medeiros, à fim de estabelecer
providências no sentido do desenvolvimento de proposta de intervenção para Reordenamento Orla Urbana de
Santa Cruz de Cabrália e Orla de Coroa Vermelha.

A reunião teve como objetivo discutir a viabilidade da requalificação  do  trecho  de  Faixa Costeira da Orla
Urbana e da Orla de Coroa Vermelha no município de Santa Cruz Cabrália-BA e de elaborar e definir as
diretrizes gerais de intervenção que se adequem às demandas necessárias para tal interim.
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Tendo em vista a importância histórica do conjunto paisagístico presente nesse trecho urbano, as
transformações urbanas sofridas ao longo do tempo, e as condições as quais ele é submetido atualmente,
definiram-se os pontos que seguem nas considerações finais como diretrizes gerais para intervenção. 

 

III.  Considerações finais:

 

Segue o discutido e acordado conforme Ata de Reunião - MEMORANDO 07/2019 (1155077):

A proposta em questão não deverá trazer ônus ao IPHAN, devendo a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de
Cabrália reunir recursos tanto para o seu desenvolvimento quanto para sua implantação;

A proposta a ser desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabrália deverá ser amplamente
discutida com a comunidade local Indigena Pataxó diretamente afetada;

A proposta deverá apresentar:

Projeto Urbanístico;
Projeto Arquitetônico das Unidades Comerciais;
Memorial Descritivo;
Anuência da Sociedade Indígena Pataxó Organizada;
Projeto Paisagístico e Plano de Recuperação de área Degradada;

Deverá ser eixo norteador da proposta a liberação do “cone de visão” no sentido oeste – leste com objetivo
do restabelecimento da relação do terreiro onde encontra-se o Cruzeiro e o Mar, eliminando quaisquer
obstáculos visuais;

A proposta deverá se pautar na diminuição da densidade de edificações, padronização das edificações em
módulos predefinidos;

A proposta deve se estender as áreas costeiras adjacentes até o limite com o município de Porto Seguro –
BA;

A definição do padrão das edificações e de seu distanciamento deverá ser projetado de acordo com o
resultado do dialogo junto a comunidade Pataxó diretamente impactada pela intervenção e respeitando suas
necessidades;

A proposta deverá antes de ser submetida ao IPHAN, ter anuência da FUNAI e do órgão ambiental
competente;

Fica estabelecido o seguinte cronograma a ser cumprido pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz de
Cabrália:

Apresentação do Estudo Preliminar ao IPHAN, no prazo de 90 (noventa) dias;
Apresentação do Anteprojeto ao IPHAN, mediante concordância da comunidade local Indigena Pataxó
– prazo de noventa dias;
Apresentação do Projeto Básico ao IPHAN, com as devidas anuências de acordo com o item g e h ;

Deverão se definidos os limites, trechos e áreas da Orla passiveis ou não de ocupação, de acordo com
Estudos Técnicos e de Estudos de Impacto de Vizinhança;

Deverá ser formado Grupo de Trabalho pela Prefeitura Municipal de santa Cruz de Cabrália, para dar os
encaminhamentos dispostos nesta Nota Técnica;

Deverá ser levado em consideração para elaboração dos projetos solicitados nesta Nota Técnica, todos os
projetos de intervenção implantados anteriormente com o foco de tentar, na medida do possível, retornar as
características do projeto implantado anteriormente.
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Era o que tinha a informar. 

 

Atenciosamente,

 

Fernando Medeiros

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Eraldo Medeiros, Chefe do Escritório Técnico
de Porto Seguro - BA, em 06/05/2019, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1155129 e o código CRC 0CC89EAF.

 

Referência: Processo nº 01502.000654/2018-82 SEI nº 1155129
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