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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Ilustríssimos Senhores Vereadores, 

Com cumprimentos cordiais a Vossa Excelência, ilustre presidente desta Casa 
Legislativa, bem assim aos Senhores Vereadores de todas as bancadas, na oportunidade 
estamos enviando para apreciação da nobre edilidade o Projeto de Lei n° St) 
fazendo acompanhá-lo da seguinte 

JUSTIFICATIVA: 

O Projeto de Lei n° ~é enviado para estudo e apreciação de Vossas 
Senhorias, dispondo o mesmo sobre a alteração da Lei 3.746, de 09 de outubro 2015 
visando a revisão das regras da lei de uso e ocupação do solo e altera a Lei 3.723, de 26 de 
dezembro de 2014 instituindo nova tabela de receita referente à Taxas de Licença e 
Urbanização e dá outras providencias. 

Senhores Vereadores, o anexo projeto visa promover a revisão da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, possibilitando assim incentivar a produção habitacional e fomentar a 
construção civil, aquecendo a economia municipal e gerando emprego e renda. 

De acordo com dados do Caged, a construção civil o setor que mais gera 

1/1,(/ 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

empregos no Município de Ilhéus. 

A lei também traz novidades, ao estimular empreendimentos sustentáveis, como 
por exemplo, os empreendimentos que apresentarem projetos de captação, 
armazenamento e distribuição de águas pluviais para todos os vasos sanitários dos 
banheiros do Edifício. 

Prevê ainda, para as edificações multi familiares localizadas na zona central da 
cidade, a adoção de um modelo que acompanha uma tendência global de valorização de 
áreas mais centrais, com usos mistos, que favorecem os deslocamentos a pé, permitindo 
empreendimentos com menos (ou nenhuma garagem), implementando o adensamento 
populacional nos locais com mais acesso ao transporte coletivo de massa. 

Amplia o rol de categorias de usos no Município para incluir a piscicultura, 
atividade de cultivo de alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as 
finalidades econômica, social ou cientifica. 

Sendo assim conclamo aos Vereadores para que aprovem em sua integralidade o 
projeto, em caráter de urgência,  realizando, assim, concretamente, o interesse público. 

Aproveitamos a oportunidade para enviar registros de consideração e respeito a 
V.E)e e a seus ilustres pares. 

Atenciosamente, 

ktfr- 
M 'rio Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 
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