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Of. n. 47/2020 – PJRMA- Ilhéus                         

(Fazer referência a este número na resposta) 

 

 

  Ilhéus, aos 19 de junho de 2020. 

 

 

Exmo. Sr. Dr. 

MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA 

DD. Prefeito Municipal de Ilhéus/BA 

Prefeitura Municipal de Ilhéus, Avenida Brasil, Bairro Conquista 

 

 

Ref.: Recomendação, encaminha. DEMANDA URGENTE. 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Encaminho a Vossa Senhoria, a Recomendação de número 001/2020, datada de 19 de 

junho de 2020, rogando por seu cumprimento. 

 

Colocamo-nos, desde já, à disposição para esclarecimentos e contribuições necessárias, 

sensível à importância de projetos como o que se tem por escopo, mas também, consciente da 

necessidade de busca do desenvolvimento sustentável, com a harmonização das regras 

Constitucionais afeitas ao Meio Ambiente e à própria Atividade Econômica. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Aline Valéria Archangelo Salvador 

Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente 

Sede Ilhéus 
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RECOMENDAÇÃO 01/2020 

 

 

 

“Não há desenvolvimento sem a proteção do meio ambiente. E 

isso se faz com quadros regulatórios robustos e eficientes, com 

gestão pública de excelência, com a participação da sociedade 

[...].”1.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio de sua Promotora de Justiça Regional de 

Meio Ambiente, infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento 

nos artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, art. 5°, inciso I, alínea 'h', inciso 

IV e inciso V, alínea 'b', e art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, e,  

CONSIDERANDO a norma Constitucional insculpida no artigo Art. 225. “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”;  

CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 170 da Constituição Federal2, a ordem 

econômica “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre 

outros, os princípios da: [...] III–função social da propriedade3; IV–livre concorrência; [...] VI–defesa 

do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII–redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII–busca do pleno emprego [...]4; 

CONSIDERANDO que a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, responsável por regulamentar os arts. 

182 e 183 da Constituição Federal, estabelece “normas de ordem pública e interesse social, o uso 

da propriedade urbana em prol do interesse coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental”, determinando sua aplicação na execução da política urbana 

dos Municípios (art.1º e § 1º); 

 
1 Comunicado dos ex-Ministros de Estado do Meio Ambiente, de 08 de maio de 2019. Fonte: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/em-encontro-inedito-sete-ex-ministros-do-meio-ambiente-denunciam-desmonte-
da-pasta-no-governo-bolsonaro-23650311. Data: 05/05/2019. 
2 TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e Financeira CAPÍTULO I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Art. 170. 
3 A Função Social da Propriedade é prevista nos arts. 5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182 § 2°, 186, inciso II e 225 da 
Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que, em conformidade com o art. 10 da Lei 6.938/81, a atividade de aquicultura, 

gênero do qual a piscicultura é espécie, é passível de licenciamento ambiental, sob pena de 

ilegalidade; 

CONSIDERANDO que, nesse sentido, foi publicada a Resolução CONAMA 413, de 26 de junho de 

2009, modificada pela Resolução CONAMA 459, de 04 de outubro de 2013, ambas dispondo sobre 

o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências e estabelecendo uma série de 

exigências de índole formal e material, cujo atendimento pelo empreendedor é conditio sine qua 

non para a instalação de empreendimentos de aquicultura; 

CONSIDERANDO que, sem prejuízo dos regramentos Estaduais e Municipais vigentes, essas 

Resoluções foram editadas com o objetivo de estabelecer “normas e critérios para o licenciamento 

da aquicultura” (art. 1º, RC 413/09), e “aplicam-se, em qualquer nível de competência, ao 

licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de aquicultura, sem prejuízo dos 

processos de licenciamento já disciplinados pelos Estados, Municípios e Distrito Federal em 

legislações específicas, considerando os aspectos ambientais locais” art. 2º, RC 413/09). 

CONSIDERANDO que no procedimento de licenciamento ambiental, serão necessariamente 

analisadas as características ambientais da área visada (Diagnóstico Ambiental), versus o 

prognóstico de impactos esperados, culminando pela a viabilidade ou não do empreendimento, 

sendo este o objeto central sobre o qual se debruçam as equipes técnicas dos órgãos ambientais, 

destacando-se, dentre outros, os seguintes aspectos5: 

 

a. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, quando couber; 

b. A existência de Unidade de Conservação e demais áreas protegidas, com a 

anuência do órgão gestor da unidade de conservação, quando couber; 

c. Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de 

espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora das 

fronteiras nacionais; 

d. Indicação de APP;  

e. Localização de corpos hídricos; 

f. Localização, com descrição dos acessos; 

g. Topografia do local; 

h. Tipos de solos predominantes;  

i. Vegetação predominante no local; 

j. Uso atual do solo;  

k. Descrição do meio socioeconômico: uso e ocupação atual da área proposta 

e do entorno, bem como possíveis conflitos de uso; 

 
5 A relação foi pinçada das Resoluções CONAMA 413/2009 e 459/13. – Corpo e Anexos I a VII, bem como normas estatuais 
de regência, demonstrando, apenas, e de forma sintética e exemplificativa, a quantidade de variáveis a serem analisadas 
pelos órgãos ambientais para licenciarem um empreendimento de piscicultura, permitindo – ou não! – a instalação em 
determinada área. 
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l. Autorização de desmatamento ou de supressão de vegetação, expedida 

pelo órgão ambiental competente, quando for o caso; 

m. Indicação da existência de núcleos de populações tradicionais – terras 

indígenas, quilombolas, dentre outros; 

n. Análise dos cursos d’água existentes – corpos hídricos; 

o. A observância da capacidade de vazão exigida pelo empreendimento(s), em 

observância a todos os demais usos necessários à população;  

p. Manifestação prévia dos órgãos e entidades gestoras de recursos hídricos, 

quanto à outorga preventiva, nos termos da Lei Federal 9.984/2000, se o caso; 

q. Fauna aquática existente no local. 

 

CONSIDERANDO que, conforme extenso rol exemplificativo que acima se elenca, a análise dos 

aspectos bióticos, abióticos e antrópicos de uma área pretendida a um empreendimento potencial 

ou efetivamente impactante, é o fator determinante à sua localização, não havendo, portanto, o 

que se falar em prévia fixação de suas poligonais por mera liberalidade do Gestor, a partir de leis 

formais, de caráter exclusivamente urbanístico; 

CONSIDERANDO que essa Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus, vem observando por parte 

desse Município, a aprovação de leis de ordem urbanística (lato sensu), algumas, com conteúdo 

ininteligível à população leiga, e não raro, com o fito de proceder à regularização ou viabilização de 

empreendimentos ou atividades; 

CONSIDERANDO que a aprovação de Leis de ordem urbanística (lato sensu), sobretudo se 

majorarem perímetros urbanos e alterarem a categoria de uso e ocupação do solo, sem ou com 

insuficiente publicidade e discussão e participação social, poderão ensejar ilegalidades frente à Lei 

10.257/01 e ao já defasado PDDU de Ilhéus; 

CONSIDERANDO que, nestes termos, tomamos conhecimento de que foi encaminhado pelo 

Executivo ao Legislativo, por meio de Mensagem s/n, de 21 de maio de 2020, um Projeto de Lei 

dispondo sobre a alteração da Lei 3.746, de 09 de outubro de 2015, pelo qual se propõe a inclusão 

das atividades E1 (USO PARA INSTITUIÇÃO DE ÂMBITO LOCAL) e E2 (USO PARA INSTITUIÇÃO 

DIVERSIFICADA), Radiologia, na Zona ZC-33 ZEIS, visando atender a Santa Casa de Ilhéus, referente 

para permitir Plano de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, que irá garantir a 

integralidade ao atendimento do paciente com Câncer. 

CONSIDERANDO que nas justificativas apresentadas, de forma inusitada, e desapegada da original 

causa de regime de urgência relacionada ao original Projeto de Lei de número 022/2020, o Exmo. 

Prefeito Municipal “inseriu”, ainda, a ampliação do “rol de categorias de usos no Município para 
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incluir a piscicultura, atividade de cultivo de alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais 

com as finalidades econômica, social ou cientifica6”; 

CONSIDERANDO que, para além da criação da definição da atividade de piscicultura - P1 (USO PARA 

PISCICULTURA DE PEQUENO PORTE), P2 (USO PARA PISCICULTURA DE MÉDIO PORTE) e P3 (USO 

PARA PISCICULTURA DE GRANDE PORTE) – houve por parte do Executivo, de forma irregular, a 

prévia inserção das atividades nas zonas ZN-07 e ZN-08, visando atender um projeto de maricultura 

em Ilhéus, pela empresa FOREVER OCEANS, de forma irregular, nos termos que segue: 

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS GABINETE DO PREFEITO PROJETO 
DE LEI N°. ........ Altera Lei 3.746, de 09 de outubro 2015 e dá outras providencias.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
sancionou a presente Lei: Art. 1º. O art. 5º da Lei 3.746, de 09 de outubro 2015, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: “Art. 5º- .................................................  
 
“P1. USO PARA PISCICULTURA DE PEQUENO PORTE – É aquela atividade de cultivo de 
alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as finalidades econômica, 
social ou científica, de até 05 (cinco) hectares de lâmina d’água em tanque escavado e 
represa ou até 1.000m³ (mil metros cúbicos) de água em tanque rede;”  
 
“P2. USO PARA PISCICULTURA DE MÉDIO PORTE – É aquela atividade de cultivo de 
alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as finalidades econômica, 
social ou científica, acima de 05 (cinco) até 50 (cinquenta) hectares em tanque escavado 
e represa de lâmina d’água em tanque escavado ou acima de 1.000m³ (mil metros 
cúbicos) até 5.000m³ (cinco mil metros cúbicos) em tanque rede.” 
 
“P3. USO PARA PISCICULTURA DE GRANDE PORTE – É aquela atividade de cultivo de 
alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as finalidades econômica, 
social ou científica, acima de 50 (cinquenta) hectares de lâmina d’água de tanque 
escavado e represa ou acima de 5.000m³ (cinco mil metros cúbicos) em tanque rede.” 
(NR)  
 
Art. 2º. Fica alterado as fls. 01 e 04 do Anexo II da Tabela de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo da Lei nº 3.746 de 09 de outubro de 2015, conforme as tabelas 
constantes do Anexo I desta Lei, para incluir as atividades P1, P2 e P3 nas zonas ZN 07 e 
ZN 08 e as atividades E1 e E2 na ZC-33 ZEIS.  
 
Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em ____ de 
__________de ______, 486º da Capitania e 139º de elevação à Cidade.  
 

 
6 Nesse sentido José Afonso da Silva destaca: [...] a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma 
Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que 
liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar 
das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações postas pelo mesmo. É legítima, enquanto exercida no 
interesse da justiça social. Será ilegítima quando exercida com objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário. 
Daí por que a iniciativa econômica pública, embora sujeita a outros tantos condicionamentos constitucionais, se torna 
legítima, por mais ampla que seja, quando destinada a assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça 
social. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 
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MÁRIO ALEXANDRE CORRÊA DE SOUSA  
Prefeito Municipal 

 

CONSIDERANDO que, conforme justificado pelo Município, a medida visa, tão somente, a 

contornar possível risco de questionamentos, haja vista a não “previsão de atividade de criação e 

preservação de peixes, e visando se antecipar a futuros questionamentos que possam colocar em 

risco a sua operação no Município”, o que, além de irregular, põe por terra a suposta alegação de 

“urgência”7. 

CONSIDERANDO que, assim agindo, o Município invade seara do licenciamento ambiental de 

empreendimento privado, procurando tornar inquestionável, a localização do empreendimento, 

sem que tenha havido o posicionamento derradeiro do órgão ambiental acerca da viabilidade 

ambiental do empreendimento na área visada8; 

CONSIDERANDO que, embora reconheçamos seja de todo interessante, e até mesmo possível, 

tornar mais previsível a localização de empreendimentos e atividades econômicas, conferindo 

maior segurança jurídica, agilidade e menor custo aos empreendedores, tal não poderá decorrer 

de forma açodada, sem participação social, por meio de instrumento normativo inadequado, sob 

pena de ilegalidade; 

CONSIDERANDO que o Município não somente pode, mas deve, se valer de um Planejamento 

Territorial, valendo-se de instrumentos normativos adequados, a exemplo do PDDU – Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano, que de acordo como o art. 40 da Lei 10.257/01, é o “instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”, e deve englobar o território de todo o 

Município – área urbana e rural (art. 39, § 2º), e do ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico9; 

CONSIDERANDO que, após o advento da Lei 10.257/01, qualquer alteração que se pretenda aos 

limites do perímetro urbano municipal, deverão se dar em conformidade com os incisos I a VII do 

art. 42 da Lei 10.257/01, que estabelece requisitos mínimos que devam constar de projeto de Lei 

específico, atendidas às diretrizes do Plano Diretor; 

 
7 Ofício SDE/PMI nº 16/2020 Ilhéus, 16 de junho de 2020. Destinatário: 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”. Subscrito 
por: pelo Dr. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus. 
8 Não desconhecemos a exigência legal de fornecimento de Certidão da prefeitura municipal “declarando que o local e o 
tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, 
quando couber”, como ato intrínseco ao próprio licenciamento. No entanto, a ausência de Planejamento e Gestão do 
Município, não pode ser suprida de forma irregular, e ao talante dos acontecimentos, pressões econômicas e políticas, e 
ausência de planejamento, como estamos observando há várias gestões. 
9 O ZEE é um instrumento da PNMA – art. 9º, inc. II, da Lei 6.938/81. Frise-se que no ano de 2013, o Estado da Bahia 
iniciou um ZEE, no qual foram investidos vultosos recursos, e poderiam já se prestar ao que estamos a sustentar. É ele, 
um instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 
públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, 
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria 
das condições de vida da população. 
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CONSIDERANDO, inclusive, que o Plano Diretor do Município de Ilhéus, aprovado pela Lei 3.265, e 

datada de 29 de novembro de 2006, há muito deveria ser revisto (art. 40, § 3º, da Lei 10.257/01), 

de forma que encontram-se os Poderes Executivo e Legislativo em grave e injustificada10 mora, 

perante a Lei; 

CONSIDERANDO que, ainda, que a localidade da “Fazenda Costa”, localizado no Distrito Aritaguá, 

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”, insere-se em zona rural, área de 

remanescente de Mata Atlântica em estágios diversos de regeneração, portanto, de forma a ser 

atribuição desta Promotoria Regional de Meio Ambiente de Ilhéus, complementação às atribuições 

urbanística da Promotoria local; 

CONSIDERANDO que é o MINISTÉRIO PÚBLICO órgão legitimamente admitido à defesa dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis e, especificamente, à tutela do patrimônio ambiental, 

visando à ampla reparação dos danos eventualmente ocorridos, a recomposição do meio ambiente 

lesado e, sobretudo, a prevenção de danos ao ecossistema local e à sociedade;  

CONSIDERANDO por fim, que, embora estejamos cientes da importância do empreendimento ao 

Município de Ilhéus, notadamente em vista dos efeitos estarrecedores que decorrerão da 

Pandemia do COVID-19; e embora sensível à intenção de conferir maior agilidade aos trâmites 

legais, contornando possíveis irregularidades, o não sobrestamento, nos termos que abaixo se 

recomenda, poderá resultar em efeito oposto, com a inviabilidade do licenciamento ambiental 

futuro, ou mesmo em demandas frente à Justiça;  

RESOLVE, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECOMENDAR 

 

Seja o Projeto de Lei de número /2020 retirado de Pauta, DEVENDO o Executivo, adotar as 

obrigações de fazer e não fazer que seguem11: 

 

a. ABSTER-SE de encaminhar à Câmara de Vereadores, a proposição de alteração do art. 5º, 

da Lei 3.746/2015, com a inserção das atividades de psicultura de pequeno, médio e grande 

porte na localidade pretendida; 

 

b. ABSTER-SE de encaminhar à Câmara de Vereadores, a proposição de alteração de 

zoneamento a que se refere o art. 2º, referente às fls. 01 e 04 do Anexo II da Tabela de 

 
10 Não justifica a mora prazal tão estendida, tampouco sob o manto das useiras alegações de escassez de recursos para a 
revisão do PDDU, mormente se considerada a tramitação de diversos procedimentos de licenciamento ambiental, 
versando sobre empreendimentos de significativo impacto ambiental, ex vi do disposto no art. 41, inciso V, c.c seu § 1º, 
da Lei 10.251/01: Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: [...] V - inseridas na área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. § 1º No caso da 
realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para 
a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 
11 As medidas que acima se RECOMENDA não são vinculativas ao licenciamento ambiental, que poderá acabar por 
deliberar pela inviabilidade ambiental do empreendimento. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DE ILHÉUS  
UESC - Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Bairro Salobrinho, CEP 45662-900 – Ilhéus-Bahia  

e-mail: baseilheus@mpba.mp.br/aline.salvador@mpba.mp.br 
Fone: (73) 3689-1605 

 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo da Lei nº 3.746 de 09 de outubro de 2015, 

conforme as tabelas constantes do Anexo I desta Lei, para incluir as atividades P1, P2 e P3 

nas zonas ZN 07 e ZN 08 e as atividades E1 e E2 na ZC-33 ZEIS;  

 

c. PROCEDA, antes do reenvio da proposta (retificada/ratificada) à Câmara, às análises 

preliminares de caracterização ambiental da área aos fins visados, abrangendo os meios 

bióticos, abióticos e socioeconômicos, em escala adequada – planejamento – sem prejuízo 

do início dos preparativos de atualização do PDDU12; 

 

d. OBSERVE os termos do Plano de Manejo da APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, 

quando do reenvio da proposição (retificada/ratificada), em vista da sobreposição dos dois 

instrumentos normativos, prevalecendo o mais restritivo e preservacionista ao meio 

ambiente, na eventualidade de colidência entre os regramentos; 

 

e. Apresente os nomes e qualificação dos responsáveis técnicos pelas análises e estudos, quer 

sob aspectos urbanísticos, quer sob aspectos ambientais, devendo preferencialmente 

envolver o Estado da Bahia – DIRUC/INEMA (Gestor), pelas razões já declinadas no item 

“d”. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá plena ciência do quanto apresentado 

e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, podendo implicar na 

adoção de todas as providências administrativas e judiciais, em face da violação dos dispositivos 

legais e resultados técnicos acima referidos.  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA fixa o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

presente data, para que o i. Prefeito Municipal informe o acolhimento ou não da presente 

RECOMENDAÇÃO, o que pode se dar por meio DIGITAL, em conformidade com os endereços 

constantes do rodapé dessa página. 

 

Ilhéus, aos 19 de junho de 2020. 

 
 

 
 
 
 

Aline Valéria Archangelo Salvador 
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente 

Sede Ilhéus 

 
12 O Ministério Público encaminhará Recomendação específica com este objeto. 
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