FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA
Processo de Revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul/SC
Dispositivo que pretende alterar:
Art. 326. A testada mínima para cada unidade residencial deverá ser de 6,00m
(seis metros).

Natureza da Alteração:
( ) Supressiva;
( X ) Modificativa;
(

) Aditiva;

Art. 326. A testada mínima para cada unidade residencial deverá ser de
4,00m (quatro metros);

Justificativa:
Entendemos que a visão do plano diretor em estudo, visa a concentração
imobiliária urbana. A adoção da frente mínima de 6,00m proposta, inviabiliza a
execução de construções principalmente para a classe trabalhadora com baixa
renda, pois, lotes em áreas não centrais, tem custo a partir de R$100.000,00, o
que já está escasso, quando possui a documentação em dia.
Considerando os programas habitacionais, principalmente o Minha Casa Minha
Vida (MCMV), no qual o limite para financiamento seja da aquisição de terreno
e construção, ou para a aquisição de obra pronta, está limitado em R$
145.000,00, fica inviável enquadrar as novas edificações (geminados) nestes
programas, pois, em tese poderemos executar 2 geminados num lote de 12,00m,
a um custo médio de R$ 1.560,00/m², conforme o CUB/SC divulgado pelo
Sindicato da Construção Civil de SC, portanto a execução de uma obra de 60m²
gira em torno de R$93.600,00, somados ao valor de metade da aquisição do lote
(R$ 50.000,00), estamos no limite do referido programa.
Apesar de parecer exequível, isso vai afugentar as pequenas construtoras e
inviabilizar a execução de obras, pois todos buscam ter lucro na atividade
econômica, e isso não foi somado ao valor ainda, o que varia de um
empreendedor para outro. Resultado final, imóveis com maior valor longe do
poder aquisitivo da população com menor renda e diminuição da mão de obra,
acarretando negativamente à economia local.
Ainda, não foi considerada a existência de diversos lotes com testada menor que
12m, logo inviabilizaria a ocupação concentrada nestes casos, pois também não
fica viável a construção de edifícios residenciais com estas testadas.
Isto tudo no final prejudica a todos.
A experiência de vários profissionais e empresas do ramo da construção civil
tem comprovado que as obras podem ser bem projetadas e executadas com
uma largura mínima de 4,00m, com boa habitabilidade.
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O que falta é uma regulamentação quanto às dimensões mínimas para
ambientes internos e que deverá será analisada mais adiante conforme
cronograma das Leis complementares.
Esta sugestão de alteração, foi pleiteada nos procedimentos da prefeitura, porém
com menos argumentos e esperamos que agora isso possa ficar claro, que
alguns aspectos não foram melhor analisados pela equipe técnica quando da
elaboração da Minuta aprovada pelos Delegados do Processo do Plano Diretor.
Enfim esperamos que a nossa sugestão possa ser atendida pela Câmara de
Vereadores e posteriormente acatada pelo Executivo Municipal.
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