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Exmo (a). Sr./Sra.  

Representante do Ministério Público de Ilhéus 

11ª  Promotoria 

Dr. Paulo Eduardo Figueiredo 

Av. Vereador Marcos Paiva, 480 

Nesta Cidade  

  

  

Ref: Representação e Pedido de Providências  

  

  

 

              Excelentíssimo (a) Sr.(a),  

  

  

              As Instituições subscritas, vêm mui respeitosamente à presença de V. Exa. , 

através desta REPRESENTAÇÃO , expor condutas da parte dos Poderes Executivo 

e  Legislativo do município de Ilhéus que entendem estar ocorrendo de forma irregular 

e em absoluto desrespeito à Constituição Federal e ao Direito Municipal e em total 

afronta ao interesse público da população, para requerer, ao final, à instauração de 

um Inquérito Civil a fim de apurar prováveis irregularidades na condução do 

Município de Ilhéus:  

 

DO FATO 

 

A presente representação se refere ao Projeto de lei n° 022/2020 (anexo) 

encaminhado pelo Exmo. Sr. Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara do Município de Ilhéus, Augusto César Porto 

Ribeiro através da mensagem datada de 21/5/2020 (anexa). 

 

O Projeto de lei 022/2020 visas a alteração de regras da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo de n° 3.746 de 09/10/2015 e também a Lei n° 3.723 de 

26/12/2014, instituindo, assim, nova tabela de receita referente às taxas de 

licenciamento urbano e dá outras providências. 
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Segundo consta da referida mensagem o objetivo do projeto é incentivar a 

produção habitacional e fomentar a produção civil, aquecendo a economia municipal 

e gerando emprego e renda. 

 

O Executivo municipal encaminhou tal projeto para ser aprovado em sua 

integralidade em caráter de urgência a fim de realizar o “interesse público”. 

 

Com este mister foi marcada para o último dia 3 de junho de 2020 uma 

audiência pública (anexo) para discutir o projeto, ou seja, em plena crise da pandemia 

COVID-19, o que por si só já limitaria em muito o número de pessoas que estariam 

presentes a tal audiência.  

 

Ocorre que a audiência justamente não foi realizada porque um dos servidores 

da Câmara de Vereadores foi testado positivo para o coronavírus, não se sabendo 

ainda qual será a nova data. 

 

Ressalte-se que na segunda-feira, dia 1° de junho o projeto de lei não estava 

disponível no site da Câmara de Vereadores ferindo assim o princípio de 

publicidade dos atos públicos. 

 

Ainda que o projeto preveja importantes alterações das referidas leis que terão 

consequências diretas na qualidade de vida da população, este não foi previamente 

apresentado nem ao Conselho do Meio-Ambiente -CONDEMA nem ao Conselho da 

Cidade – CONCIDADE, em total descumprimento ao Plano Diretor Participativo do 

Município de Ilhéus, sendo que tal projeto de alteração prescinde da colaboração por 

estes conselhos sempre visando o interesse público e a gestão democrática dos 

interesses da cidade. 
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DO DIREITO 

 

Ora, conforme o art. 3°, II a Lei n° 2.853 de 11 de maio de 2000, ao CONDEMA 

compete, dentre outros: 

 

Artigo 3º - Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente compete:  
 
 

II - colaborar nos estudos e elaboração do planejamento, 

planos e programas de desenvolvimento municipal, e em 

projetos de lei sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, 

plano diretor, ampliação de área urbana, bem como opinar e 

propor legislação municipal de meio ambiente e suas 

alterações; 

 

 

A falta de uma discussão ampla no que diz respeito ao uso e utilização do solo 

municipal se distancia do que preconiza os princípios fundamentais do Plano Diretor 

Participativo do Município de Ilhéus, especialmente em seus artigos 2°, capítulo I-Da 

conceituação e objetivos, 8°, capítulo II- Da política urbana 

 

CAPÍTULO I – DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

Art. 2°................................................................................. 

§ 2º - Além do Plano Diretor Participativo, o processo de 
planejamento municipal compreende, 
nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 – Estatuto das Cidades, 
os seguintes itens: 
I - disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 
solo; 
 
 
CAPÍTULO II – DA POLÍTICA URBANA 

 
Art. 8º. A política urbana do Município de Ilhéus deverá 

conduzir ao pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana mediante os seguintes 

objetivos gerais: 

IX - integração horizontal entre os órgãos e conselhos 
municipais, promovendo a atuação coordenada no 
desenvolvimento e aplicação das estratégias e metas de 
planos, programas e projetos; 
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Lembrando ainda que o Estatuto das Cidades preconiza uma gestão 

democrática das cidades exigindo a criação de órgãos colegiados de política pública 

urbana, como o CONCIDADE, ao qual como afirmado não foi apresentado o processo 

(art. 43, I). 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão 
ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, 
estadual e municipal; 

 

No mais o artigo 182 da Constituição Federal determina que a política urbana 

deve ser ditada pelo Plano Diretor, o que vem reforçado pelo Estatuto da Cidade (arts. 

2° e 4°). 

 

É importante ressaltar que não basta tão somente a realização de audiências 

públicas com o nítido propósito de tentar conferir legitimidade e legalidade ao 

processo legislativo. Esta não pode ser cumprida de qualquer forma, devendo ser 

efetivo elemento de participação direta da população e não de participação indireta. 

 

 

 
A falta de uma discussão ampla sobre um tema tão importante e o desrespeito 

às leis municipais no que diz respeito à política urbana do município de Ilhéus, a 

realização de uma audiência pública para discutir tão importantes alterações em plena 

Pandemia COVID-19 quando Ilhéus é o segundo município atingido pelo coronavírus 

só nos leva a crer que ao contrário do que diz a mensagem não se faz presente o 

interesse público e sim o de construtoras sob o fundamento artificial de criação 

de emprego e renda. 

 

Além disso, as alterações na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Ilhéus 

propostas pelo PL 022/2020 representam um maior adensamento em termos de 

construção e uma menor arrecadação municipal além de uma menor qualidade 

ambiental urbana, como ressalta a análise feita por profissional competente, 
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arquiteto com Mestrado em Planejamento Urbano pela Universidade de São 

Paulo-USP (anexo), Michel Hoog Chaui do Vale , inscrito no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo- CAU sob o n° A47591-2, a qual transcrevemos abaixo: 

 

 

DA ANÁLISE TÉCNICA DO PL 022/2020 

 

“Análise sobre a proposta de alteração da Lei 3.745/2015, que dispõe 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: 

 

O 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 ocupação 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 
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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 apresentação 

uma limitação dimensional (8,00m) que justifique essa ocupação. 

 

O 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.  

 

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. 

 

O 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 visa 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 correspondente arrecadação correspondente a esse acréscimo 

construtivo. 
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O 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 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. 

 



 

8 
 

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).” 

 

 

DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

A competência do Ministério Público frente aos fatos ora apresentados , visto 

tratar-se de lesão ao interesse público, à Constituição Federal, ao PDDU, o principal 

instrumento de política de desenvolvimento urbano do município e demais leis 

municipais, caracterizando-se por obstaculizar à gestão democrática das cidades, 

ensejando a atuação do referido órgão com base no artigo 129, incisos II e III da 

Constituição Federal. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Face ao exposto, requerem: 

 

a) Que a presente representação seja recebida e que o Ministério Público 

Estadual instaure inquérito civil visando à devida apuração das 

irregularidades apresentadas; 

b) Que se recomende seguir o rito condicionando-o a uma ampla discussão e 

participação dos conselhos, da população em geral e sobretudo dos 

moradores das áreas que serão impactadas pelas alterações; 

c) Ao final, verificada a ilegalidade das ações dos Poderes Executivo e 

Legislativo, que o Ministério Público Estadual se utilize de seus poderes 

para que se faça cumprir a lei, rechaçando em sua totalidade as alterações 

propostas pelo PL 022/2000 que em nada atende ao interesse público , 

decretando sua nulidade por estar em total desacordo à Constituição 

Federal,  ao PDDU e demais leis municipais, mas sim ao interesse de 

grupos. 

 

Protestam pela juntada de análises e documentos outros  que se fizerem 

necessários durante a apuração dos fatos. 
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Nestes termos 

Pede deferimento 

 

Ilhéus, 5 de junho de 2020 

 

Instituto Nossa Ilhéus 

Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia 

Instituto Floresta Viva 

Instituto Marola 

Fundação Pau Brasil 

Federação das Associações de Moradores de Ilhéus 

Grupo de Amigos da Praia 

 

 


