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Ofício SDE/PMI nº 16/2020 

Ilhéus, 16 de junho de 2020. 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

Reinilson Soares dos Santos  

Presidente do Conselho da Cidade - CONCIDADE 

 

Assunto: Substituição do Projeto de Lei nº 22/2020 que “altera 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”. 

 

Senhor Presidente 

 

Venho por meio desta, em atenção a recomendação feita pelo Ilustríssimo 

Senhor Promotor da 11 Promotoria de Justiça Dr Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo   

relacionada ao Projeto de Lei nº 022/2020, que “altera 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”, venho através desta propor as 

seguintes considerações. 

Inicialmente, cumpre destacar que o PL em referência, não traz profundas 

modificações na Lei de Uso e Ocupação do Solo, apenas faz uma revisão da lei de 

2005, visando a melhor interpretação da lei, protegendo o interesse público e melhor 

segurança jurídica para o contribuinte e empreendedor. 

Assim, visando atender a recomendação do Ilustríssimo Promotor o projeto 

será retirado da Câmara de Vereadores e disponibilizado para consulta pública pelo 

período de 30(trinta) dias e substituído por outro que visa atender um grande interesse 

público no momento, que é a implantação de uma Clínica de Radiologia na Zona ZC-
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33 ZEIS e uma a atividade de piscicultura na ZONA ZN-07 e ZN-08, que requer 

urgência em sua aprovação, garantindo assim sua implantação. 

 

1) No tocante a atividade da Clínica de Radiologia na Zona ZC-33 ZEIS, 

estamos propondo a inclusão das atividades as atividades E1 (USO PARA 

INSTITUIÇÃO DE ÂMBITO LOCAL) e E2 (USO PARA INSTITUIÇÃO DIVERSIFICADA), 

visando atender a Santa Casa de Ilhéus. A Inclusão do Município de Ilhéus através da 

UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) da Irmandade da Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/Hospital São José/Maternidade Santa 

Helena, pelo Plano de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, que irá 

garantir a integralidade ao atendimento do paciente com Câncer.  

O Serviço será referência para mais de 600 mil habitantes, atendendo as 

microregiões de Ilhéus e Valença. 

 

2) No que se refere a atividade de piscicultura estamos criando a definição de 

atividade como P1 (USO PARA PISCICULTURA DE PEQUENO PORTE), P2 (USO 

PARA PISCICULTURA DE MÉDIO PORTE) e P3 (USO PARA PISCICULTURA DE 

GRANDE PORTE) e inserindo tais atividades nas zonas ZN-07 e ZN-08, visando 

atender um projeto de maricultura em Ilhéus, pela empresa FOREVER OCEANS, na 

"Fazenda Costa", localizado no Distrito Aritagua, anexo R, KM 16 (antigo endereço: 

"Ponta da Tulha" , na Rodovia BA 001, Km 14), objeto da matricula de nº 6.430 do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis de Ilhéus/BA .  

Com essa alteração, o uso e a ocupação da área passarão a ser 

regulamentados pela Lei nº 3.746, de 09 de outubro de 2015 e alterações, contudo, a 

legislação não prevê a atividade de criação e preservação de peixes, e visando se 

antecipar a futuros questionamentos que possam colocar em risco a sua operação no 

Município, verificou-se a necessidade da possibilidade da alteração da legislação com 

a inserção da atividade que será exercida na área informada. 

 Destaca-se que o projeto da empresa consiste em uma operação de criação 

de peixes em alto mar, além de seu beneficiamento. O imóvel em questão será 

utilizado para atividade de criação de peixes (alevinos), em uma estrutura composta 

tanques, sistemas de recirculação, unidade de tratamento de água, além de 

laboratório e área administrativa. Uma vez desenvolvidos neste ambiente, os peixes 

serão direcionados a uma estrutura de gaiolas em alto mar. Após atingirem as 

características necessárias, a empresa realizará o beneficiamento e o processamento 
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do peixe, que consiste na descamação, corte e embalagem, em conjunto com 

fornecedor certificado, também localizado em Ilhéus, alinhado com as normas 

internacionais de processamento, que realizará a terceirização deste processo. 

Tal atividade terá um aporte financeiro de R$60milhões e gerará 100 empregos 

diretos e indiretos. 

 

Assim, certo de sua compreensão, tendo vista que tais alterações são de 

interesse público e requer urgência, estaremos propondo a substituição das 

propostas junto ao legislativo, para que essas duas proposições sejam 

submetidas em caráter de urgência a apreciação e submetendo as demais 

propostas, a consulta pública, pelo período de 30(trinta) dias no endereço 

eletrônico da prefeitura. 

Em anexo, segue o projeto de lei a ser substituído no lugar da PL 22/2020 E 

submetido ao legislativo. 

Colocamo-nos a disposição no que for necessário, ao tempo que ensejo votos 

de estima e consideração ao Ilm. Sr. 

 

Atenciosamente, 

 

VINICIUS BRIGLIA PINTO 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 


