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Análise sobre a proposta de alteração da Lei 3.745/2015, que disõe sobre o Uso e 
a Ocupação do Solo no Município de Ilhéus, da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir, da regularização de obras de construção executadas 

 

 

Em relação aos: 

 

Art. 3º., inciso XIV, alínea e, que se refere a recuos: a alteração do texto que 
atualmente indica a condição de possibilidade (“poderão ter o recuo...”) para a condição 
de obrigatoriedade (“terão o recuo...”) de ocupção do recuo frontal da via secundária 
restringe a possibilidade de ocupação do lote.  

O texto proposto aponta no sentido de obrigar o proprietário a não atender ao 
recuo, eliminando a possibilidade de ocupação do lote que resulte em  uma condição de 
maior qualidade para o espaço público da via secundária – e das próprias edificações 
existentes nesses logradouros, em função do maior afastamento em relação ao 
alinhamento dos lotes – para uma condição de menos qualidade, pela eliminação de 
espaço livre na frente dos lotes e, consequentemente, maior proximidade entre as 
edificações em lados opostos do logradouro.  

Esse sentido de obrigatoriedade elimina, por exemplo, a possibilidade de 
arborização nessas áreas de recuos frontais para vias laterais, cuja importância para a 
qualidade ambiental urbana é de há muito consenso entre urbanistas.  

Além desse aspecto, a alteração proposta amplia a condicionante da possibilidade 
de eliminação do recuo que atualmente é restrita a lotes com 8,00m (oito metros), o que 
configura, na prática, a concessão dessa possibilidade para lotes grandes, com mais de 
8,00m que não apresentam restrições espaciais que justifiquem essa ocupação.  

Da forma com que está expresso na proposta de alteração, edificações em 
grandes lotes deverão ocupar esses recuos frontais em vias secundárias com 
construções sem a premência ou necessidade de fazê-lo, dado que não apresentam uma 
limitação dimensional (8,00m) que justifique essa ocupação. 

Art. 3º., inciso XIX, item 2, que se refere a áreas não computáveis: a proposta 
amplia a o conceito de áreas não computáveis para quaisquer construções existentes 
em qualquer pavimento da edificação; além disso, desconta do cômputo de área 
construída as áreas de paredes internas das unidades residenciais.  
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Tal alteração não tem qualquer respaldo ou sentido, salvo a burla do cômputo 
dessas áreas e, consequentemente a ampliação do total de área construída e o não 
pagamento de outorga onerosa onde aplicável, resultando em maior adensamento 
construtivo e menor arrecadação municipal, ambos indesejados e injustificáveis do ponto 
de vista do interesse público. 

Art. 3º., inciso XIX, item 8, que se refere a áreas de varandas: a proposta indica 
a ampliação da área não computável relativa a varandas, dos atuais 10% da área útil do 
apartamento para 20%.  

Tal alteração não apresenta justificativas e, ao contrário, aponta para um artifício 
recorrente em diversas cidades brasileiras onde as construções de edifícios residenciais 
visam a ampliação da área útil das unidades residenciais através do posterior 
fechamento das varandas originais.  

A ampliação da área não computável desses espaços desvirtua sua função e uso 
originais através da sua incorporação à área útil e aos usos de ambientes fechados, com 
pelo menos duas consequências observadas: a transferência do ônus do fechamento do 
espaço para os proprietários e a ampliação da área construída final da edificação sem a 
devida arrecadação correspondente a esse acréscimo construtivo. 

Art. 3º., inciso XXII, alínea a: a alteração proposta amplia a altura não 
computável das edificações cujas unidades de cobertura tenham área construída não 
superior a 70% da área do último pavimento tipo cujo pé-direito tenha no máximo 6,00m 
(seis metros), ao invés de 3,00m (três metros) considerados atualmente.  

A possibilidade de duplicação da altura útil da última unidade reflete 
proporcionalmente nas efetivas consequências de ampliação da altura da edificação, 
com impactos negativos para o ambiente urbano (maior sombreamento do logradouro e 
edificações adjacentes, por exemplo), configurando injustificadamente um desvio das 
condições atuais. 

Art. 8º.: a proposta reduz em um terço, de 6m2 para 4m2, a área de espaços 
internos, externos ou poços que apresentam compartimentos de permanência 
prolongada das edificações voltados para esses espaços, reduzindo a condição de 
salubridade e privacidade desses espaços injustificadamente, dado que a condição 
prevista atualmente é bastante reduzida, ao se considerar os usos e o potencial de 
interferência mútua entre esses espaços em tão reduzida distância, a renovação de ar, 
insolação etc.. 

Art. 11º., item 1: a proposta amplia a possibilidade de avanço sobre faixas de 
recuos obrigatórios para a divisa do lote lindeiro ou edificação adjacente, permitindo que 
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a ocupação por varandas avance em até 1/3 do recuo, que atualmente está restrito a 
1,0m (um metro).  

Tal aumento configura a efetiva diminuição da taxa de permeabilidade ao projetar-
se sobre área de recuo obrigatório além do atualmente permitido, além de constituir 
redução das condições de salubridade (insolação, ventilação) e privacidade dos lotes 
lindeiros ao aproximar, na prática, as construções adjacentes.  

Ainda, tal ampliação se alinha com a evidente intenção de ampliação de área 
construída não computável, sem configurar qualquer benefício ambiental e espacial para 
os cidadãos/proprietários dos imóveis. 

Art. 11º., item 2: não há justificativa para o aumento do avanço sobre área de 
recuo com ressaltos ou saliências dos atuais 40cm (quarenta centímetros) para 50cm 
(cinquenta centímetros). 
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