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Análise sobre a proposta de alteração (PL 022/202020) da Lei 3.745/2015 , 

visando a revisão das regras de uso e ocupação do Solo no Município de 

Ilhéus e altera a Lei 3.723, de 26 de dezembro de 2014 instituindo nova tabela 

de receita referente a taxas de licença e urbanização e dá outras providências 

 

 

Art. 3° e)             

 
              Art. 3º - Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:   

 
              e) No caso de lotes que tenha uma dimensão igual ou menor que 8,00 m (oito  
 metros), situados em esquina com frente para duas vias, as construções com altura de 
 até 6,00 m  (seis metros), poderão ter o recuo frontal para a via secundária reduzido ou   
eliminado,  desde  que  a  construção  não  ultrapasse  o  alinhamento  da  maioria  das  
 edificações da rua.   

 
 
ALTERAÇÃO PROPOSTA: 
 

 
 

 

 
*Observação: NÃO EXISTE ART.143 NA LEI 3746! 

 

Comentário: 

A alteração retira a condição limitante do terreno ter dimensão igual ou 

menor do que 8 metros para o recuo quando o terreno é de esquina. Penso que 
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não deve ser retirada pois, por exemplo, se há um terreno com dimensão de 30-50 

metros de esquina ele pode dar o recuo das duas frentes.  

Além disso, nas vias secundárias, quando se diz que o recuo nas edificações 

de esquina poderá reduzido ou eliminado, quer-se dizer reduzido para quanto? Não 

pode haver dúvidas na lei: reduzido ou eliminado?  

Deve se estabelecer uma relação de acordo com a largura dessa via, com a 

hierarquia dessa via, segundo o que determina a legislação do trânsito. Considera-

se via secundária a de menor movimento, de menor tráfego o que é muito relativo pois 

pode haver modificações posteriores nessa via como a colocação de uma sinaleira, 

por exemplo.  

A via tem que ser classificada (se coletora, secundária, principal, de trânsito 

rápido, arterial) e a partir daí estabelece-se o recuo para cada classificação. Vias 

secundárias podem ter um recuo menor do que as vias coletoras (segundo o Código 

de Trânsito Brasileiro é “aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que 

tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 

possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade”. Elas estão 

caracterizadas por facilitar movimentação de uma região a outra em uma cidade 

por estarem ligadas às vias arteriais e de trânsito rápido), por exemplo.  

Em todo caso, não pode deixar de haver recuo nenhum a não ser em zonas 

específicas, como o comércio de Ilhéus por exemplo. 

Tem que se estabelecer um limite e não a possibilidade de ser “reduzido 

ou eliminado” o que dará margens a análises ao bel prazer atender a interesses 

privados. Trata-se de uma brecha na LUOS que não pode ocorrer. Ou seja, o 

limite deve ser estabelecido de acordo à classificação legal da via segundo o Código 

Nacional de Trânsito. 
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XIX- ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL 

2) 

2) Áreas dos edifícios residenciais destinadas a playground, desde que essa área não seja maior do 

que a área do pavimento tipo da edificação; o que exceder será computado. 

 
 
ALTERAÇÃO PROPOSTA: 
 

 

Comentário: 

Não vejo problema em não se computar a área do playground para o cálculo 

desse coeficiente de aproveitamento a fim de viabilizar a construção. Porém, não faz 

muito sentido não se computar as áreas das paredes internas como área 

construída para efeito desse cálculo – não é comum ocorrer esta exceção em lei 

alguma que trata da matéria.  

A questão da determinação das áreas de uso comum nos edifícios residenciais 

é tratada de forma vaga. Quais seriam estas? Áreas de depósito privativo? Pelo meu 

entendimento são playground, brinquedoteca etc., enfim tem que ser especificado. 

Trata-se de mais uma brecha. 

Os depósitos privativos se estiverem no pavimento da garagem, não 

representam problema. Um aspecto da alteração que não se encontra claro e que 

deve ser bem amarrado na legislação é a questão das garagens que a exemplo 

dos prédios da Avenida Lomanto Junior – exemplos abaixo - ocupam todo o 

recuo (fazendo um paredão inadequado no passeio). Ressalto que mesmo garagem 

tem que ter o recuo mínimo, mesmo se situada em esquina. O recuo tem que ser 

respeitado em qualquer hipótese. 
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XIX- ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL 

8)  

8) As áreas construídas de varanda, desprovida de fechamento lateral e/ou 

 frontal, até o limite equivalente a 10% (dez por cento) da área útil do apartamento; o que   

 exceder será computado. 

ALTERAÇÃO PROPOSTA: 

  

Comentário: 

Essas varandas depois de um tempo podem ser fechadas e vão se tornar área 

construída de qualquer forma. A alteração vai beneficiar a construtora porque diminui 
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a área para o cálculo do coeficiente de aproveitamento: trata-se de uma questão de 

viabilidade econômica da edificação. 

 

XXII- ALTURA DO EDIFÍCIO (H) 

XXII - ALTURA DO EDIFÍCIO (H) - É a medida em metros tomada sempre entre 
 a altura média do meio fio e a laje ou forro de cobertura do pavimento mais elevado da   
 edificação, ainda que esta apresente pavimento escalonado em qualquer que seja a sua   
 posição em relação ao nível  do  logradouro.  No cálculo da altura (H)  não  serão   
computadas as alturas dos seguintes elementos construídos: 
              a)   Apartamento   de   cobertura   ou   área   destinada   ao   uso   comum   do   
 condomínio desde que sua  área  construída  não  ultrapasse  70%  da  área  do  último  
 pavimento tipo desde que tenham pé direito de no máximo 3,00m (três metros) e tenham   
 recuos de frente para os logradouros públicos dobrados em relação ao exigido na zona,   
 ou de no mínimo 3,00m (três metros) quando não houver exigência de recuo frontal na   
 zona de uso em que a edificação estiver situada;   
 
 
ALTERAÇÃO PROPOSTA: 

 

Comentário: 

A alteração representa o aumento do pé direito máximo para 6 metros, 

correspondendo à altura de dois pavimentos. Deve-se manter os 3 metros a fim de 

se evitar a possibilidade de se ter futuramente mais um pavimento.  

 

XLII- FACHADA ATIVA 

INCLUSÃO PROPOSTA: 

 



 

6 
 

 

Comentário: 

Fachada ativa corresponde à ocupação da fachada localizada no 

alinhamento de passeios públicos por uso não residencial com acesso aberto à 

população e abertura para o logradouro https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-

pde-fachada-ativa/).  

É aquela que permite o uso comercial/institucional. Exemplo: um edifício de 

apartamentos com lojas pois permite uma interação com o exterior. Isso traz mais 

movimentação e mais segurança para as ruas. 

 

 
 
ALTERAÇÃO PROPOSTA: ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO? SERÃO ELIMINADAS AS  
DEMAIS CATEGORIAS? 
 

  

   

Comentário: 

Entendo que não devem ser eliminadas as outras categorias. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/
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INCLUSÃO PROPOSTA PERMISSÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL 

 

 

Comentário: 

Condeno completamente a alteração. As Avenidas Lomanto Junior, 

Avenida Soares Lopes, por exemplo têm que ter recuo ainda maior pois são avenidas 

principais, de trânsito intenso, além de serem litorâneas.  

Como são vias de grande fluxo de pessoas e de veículos, o recuo possibilita 

uma maior ventilação e no caso de futuras ampliações dessas vias (previsão de 

alargamento), ele deve ser ainda maior. Nas litorâneas têm que se captar a 

ventilação. 

Ainda, se os recuos não são respeitados, em caso de demolição, as novas 

edificações não só terão que respeitar o recuo como ainda ele tem que ser maior.  

Do contrário, vai ocorrer o mesmo que na Avenida Lomanto Junior, prédios sem 

recuo algum, verdadeiros paredões, como já ilustrado.  Não pode ocorrer em 

hipótese alguma.  
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Além do recuo deve ser limitado o gabarito das edificações nas avenidas 

litorâneas. 

 

Art. 7° A 

              Art. 7º - As categorias de usos, assim como os índices urbanísticos permitidos   
 em cada uma das zonas de uso do Município, são as constantes do Anexo II - de uso e   
 ocupação do solo, que faz parte integrante da presente Lei.   
 
INCLUSÃO PROPOSTA: 

 

Comentário: 

Deve-se melhor definir o que é fachada ativa. 

 

Art. 8° 

 
Art. 8 - Em qualquer hipótese de mais de uma edificação no mesmo lote, ou   
 de blocos sobrelevados de uma mesma edificação, será observada, entre eles, a distância   
 mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).   
              Art. 9- As aberturas dos compartimentos dando para espaços descobertos   
 externos,  internos  ou  "poços"  que  fiquem  voltados  para  as  divisas  do  imóvel,  não   
 poderão  ter  qualquer  de  seus  pontos  a  menos  de  1,50m  dessas  divisas  e  deverão   
 obedecer às seguintes dimensões mínimas:    
             I.   Para   iluminação     e   ventilação    de   compartimentos        de   permanência   
 prolongada: área mínima de 6,00m² e permitir a inscrição de um círculo de no mínimo   
 1,50m  de  diâmetro,  para  edificações  de  até  2  (dois)  pavimentos  e  para  edificações   
 maiores, a área deverá ser aumentada em 10% para cada pavimento acrescido;   
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ALTERAÇÃO PROPOSTA: 
 

 

 
 

Comentário: 

Em caso de ampliação, tem que ser garantido o coeficiente de aproveitamento exigido. 
Indaga-se: esse escalonamento se dará de que forma? 

INCLUSÃO PROPOSTA: 

 

 

Comentário: 

Considero positivo este artigo desde que haja a fiscalização necessária. 

Art.11 

              Art. 11  - Nenhuma parte da edificação poderá avançar sobre  as faixas de   
 recuos obrigatórios, excetuando-se:    
               1. Varandas totalmente abertas situadas sobre os recuos laterais com avanço  
 ate o máximo de 1,00m (um metro), observado o afastamento mínimo de 1,50m (um   
 metro e cinquenta centímetros) para divisa do lote lindeiro;  
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ALTERAÇÃO PROPOSTA: 

  
 

Comentário: 

Esta alteração visa facilitar a viabilidade dos empreendimentos tanto do lado 

do construtor quanto do arquiteto, pois ele tem a vantagem de avançar um pouco 

sobre o recuo tornando mais fácil a concepção dos projetos. Vejo como algo positivo 

desde que se tenha uma limitação deste recuo bem definida em lei. 

Art. 45-A 

INCLUSÃO PROPOSTA: 

 

Comentário: 

Esta previsão - “pequenas alterações que não descaracterizem” - não existe 

em nenhuma outra lei pois deixa uma brecha enorme”, estando sujeita a todo tipo 

de interpretação.  

Indaga-se: quem irá avaliar e quais seriam os critérios de avaliação? A 

construção deve representar exatamente o projeto aprovado; em hipótese 

alguma pode ser diferente sob pena de ser negado o habite-se. 

O que são pequenas alterações? 

O conceito de “reforma” torna-se muito abrangente. Podem ser feitas 

modificações substanciais que não respeitem as disposições legais sob 

justificativa de reforma. 

Quanto à determinação do recuo sugiro a solução encontrada pelo 

Município de Feira de Santana, de acordo ao que dispõe o anexo IV- Parâmetros 
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urbanísticos e zoneamento, item VI- Recuos, páginas 105 a 107 da Lei n° 

114/2018, Lei de Uso e Ocupação do Solo de Feira de Santana – anexa. 

Após 12 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 4 andares, tem 

que se fazer um recuo progressivo seguindo uma determinada fórmula.  

Num prédio muito alto, por exemplo, esse recuo pode passar até de 10 metros. 

Ou seja, quanto mais alta for a edificação mais recuo deverá haver no projeto. O recuo 

não pode ser igual para todas as alturas de imóveis. Em suma, ele é diretamente 

proporcional à altura da edificação.  

CAPÍTULO X - DA REGULARIZAÇÃO EM REGIME ESPECIAL, DAS CONSTRUÇÕES 
                   EXISTENTES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA PRESENTE LEI:   

                                                     

Art. 66     

O regime especial de regularização possibilita  a  simplificação  do processo, a regularização de 

edificações construídas de forma irregular que se encontram habitadas e em uso cotidiano e, a 

abdicação da cobrança de multas ou outras sanções por parte da Prefeitura Municipal.    

           Comentário: 

Não se regulariza uma construção que já se encontra irregular. Trata-se 

de regularizações anteriores à lei? Se posteriores, não deverá haver 

condescendência. A alteração abre espaço para se regularizar uma construção a 

posteriori e estimular uma prática recorrente que é a de construir previamente 

sem licença para construção. As instâncias aplicadas em caso de construção 

irregular devem permanecer: notificação, embargo e demolição.  

Sugestão: suprimir o artigo. 

Este é o parecer técnico, 

Feira de Santana, 15 de junho de 2020. 

 

Carlos José Mascarenhas Pinillos Arquiteto - CAU n°: A 132480-0 


