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FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO DE REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
Número do formulário (preenchido pela prefeitura):
______________________
Dispositivo que se propõe alterar:
Anexo 03 – Mapa de Zoneamento;
Anexo 05 - Tabela de Usos Admitidos e Parâmetros Urbanísticos.
Natureza da Alteração:
( ) – Supressiva: exclusão do texto proposto.
(X) – Modificativa: alteração do texto proposto.
(X) – Aditiva: acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
Conforme anexos:
Mapa de Zoneamento – anexo 03 - Localidades a serem alterados: Enseada,
Praia Grande, Prainha, Ervino, Paulas, Vila da Glória, Centro Histórico e
Tapera;
Tabela do anexo 05 - Alterações nos Usos admitidos, Recuos, Taxa de
Ocupação, Gabaritos, Coeficiente de Aproveitamento e Lote mínimo para
parcelamento.
Justificativa:
1 - Considerando a tabela de usos admitidos e parâmetros urbanísticos (Anexo
05) para nova proposta dos seguintes parâmetros: Usos admitidos, Recuos,
Taxa de Ocupação, Gabaritos, Coeficiente de Aproveitamento e Lote mínimo
para parcelamento. Entendemos que após avaliação e compilação dos
parâmetros citados acima, chegamos à conclusão que não é possível a
ocupação máxima de seu potencial construtivo.
Desta forma deve ser revisado e recalculado estes parâmetros para atender o
potencial construtivo máximo, potencializando a densidade populacional em
áreas já consolidadas urbanas e preservando o Meio Ambiente em áreas não
ocupadas.
2 - Considerando o Mapa de Zoneamento proposto (Anexo 03), onde grande
parte, algo em torno de 50% de São Francisco do Sul não é possível a
Urbanização devido Áreas de Preservação Permanente, Áreas indígenas,
Sambaquis e de interesse do Patrimônio Histórico, entendemos que a proposta
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do Novo Plano Diretor não atenderá o desenvolvimento da Cidade e das
Gerações futuras.
O art. 28, § 1º e § 3º, da Lei n. 10.257/2001, que é o Estatuto da Cidade,
estabelece as seguintes diretrizes:
“Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir
poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado,
mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre
a área edificável e a área do terreno.
...
§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos
coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a
infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.”
Desta forma, concluímos que a proposta do novo Plano Diretor deve ser revista
e reavaliada quanto as alterações no potencial construtivo de áreas já
consolidadas Urbanas, permitindo o desenvolvimento da Cidade, bem como
das Localidades em anexo, de forma a fomentar empreendedores,
empresários, grandes e pequenos comércios e o Turismo, promovendo a
qualidade de vida de seus usuários.
Em anexo, encaminhamos sugestões discutidas entre os profissionais da área
de forma a contribuir com Novo Plano Diretor, pensando no bem estar da
cidade e de seus usuários.
3 – Considerando a localização geográfica do Município de São Francisco do
Sul, é notório que permite-se o aumento do gabarito proposto, uma vez que as
faixas de areia ficarão parcialmente sombreadas pelos edifícios somente após
as 17:00 e que elas possuem a infraestrutura urbana suficiente para suportar o
aumento proposto (rede elétrica, rede de água tratada, estação de tratamento
de efluentes em construção no Majorca, serviço de coleta de lixo, rede pluvial,
UPA 24HS do Sandra Regina, Hospital e Maternidade Municipal NSG etc.),
conforme é exigido pelo art. 28, § 3º, do Estatuto da Cidade.
Vale ressaltar também, que no caso de edifícios vizinhos de 20 pavimentos
(gabarito máximo proposto), por exemplo, está previsto recuo lateral de 5,00m
para cada, permitindo um corredor de ventilação de 10,00m entre as
edificações.
4 – Considerando as alterações propostas nos recuos frontal e de fundos,
entendemos que se torna inviável alterar o recuo frontal para 5,00m, uma vez
que muitos imóveis irregulares, mas dentro do recuo frontal, terão prejuízos
com a nova proposta, tornando-os uma irregularidade de maior grau de
correção e regularização.
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Desta forma, sugerimos manter o recuo frontal de 4,00m e a alteração do recuo
de fundos de 4,00m para 3,00m, potencializando a taxa de ocupação.
5 – Considerando a proposta dos recuos laterais, onde não permitirá a
ocupação de divisas laterais (platibandas) UNICAMENTE para residências
Unifamiliares, entendemos que isto vai contra as diretrizes de maior potencial
construtivo, engessando a densidade populacional do município por mais 20
anos, principalmente em habitações de interesse social.
Desta forma, sugerimos conforme em anexo, para que em edificações
Unifamiliares, multifamiliares e comercial possam ser utilizado 100% dos
recuos laterais, com altura máxima de 8,00m para multifamiliares e comercio e
8,50m para Unifamiliares, de modo a aumentar o potencial construtivo dos
lotes.
6 – Considerando que na proposta do novo plano Diretor está prevista a Zona
Industrial – ZI-2 e que o lote mínimo para está área ficará com 5.000,00m²,
entendemos que não atenderá economicamente a pequenas Industrias,
normalmente aquelas que prestam serviços terceiros a grandes empresas.
Desta forma solicitamos a alteração do lote mínimo de 5.000,00m² para
2.500,00m², permitindo à viabilidade econômica e diversidade de pequenas e
grandes empresas no futuro polo empresarial as margens da futura duplicação
da BR-280.
07 - Considerando que na proposta do novo plano Diretor está prevista a Zona
Ambiental de Proteção Ambiental – ZEPA 2, que serão áreas costeiras e que
não será possível edificações, entendemos que nesta áreas costeiras deve-se
estimular o uso sustentável, valorizando equipamentos turísticos e preservando
o Meio Ambiente. Desta forma sugerimos a inserção do uso turístico T2, que
são, equipamentos turísticos compatíveis com a orla.
08 – Considerando a nova Proposta do Pano Diretor que, não prevê alguns
tipos de serviços e comércios em Ruas Primárias da Cidade e de grande
potencial comercial, sugerimos a inclusão do Corredor de Serviços CSER nas
seguintes Ruas e Avenidas: Av. Dr. Nereu Ramos, Av. 25 de Dezembro, Rua
Antônio Machado, Rua Olaria, Rua Padre Antônio Nóbrega, Rua Don Fernando
Trejo Y Sanabria, Rua Binot Paulmier de Goneville, Rua Marcos Gorresen, Rua
Almirante Barroso, Rua Cândido Silva, Rua Francisco Mascarenhas, Rua
Marcilio Dias e entre outras que são consideradas Primárias ou estruturantes
de um determinado Bairro ou Loteamento.
09 – Considerando a nova Proposta do Pano Diretor que prevê para Morro da
Praia dos Ingleses uso ZEPA-1 e ZEUS e que, para uso ZEUS são levados em
conta o seguinte Artigo:
Art. 165. São características da Zona Especial de Uso Sustentável:
I - existência de manancial de água, localizado até de 30 metros de
distância da linha de zoneamento;
II - existência de Reserva Particular de Patrimônio Natural - RPPN;
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III- áreas demarcadas pela Funai como terras indígenas de ocupação
tradicional.”
Conforme citado acima não são encontrados nenhum dos requisitos na área
em questão. Desta forma, entendemos que se deve modificar o Mapa de
Zoneamento (Anexo 03) apresentado, para que, toda área em questão, não
seja mais classificada como Zona Especial de Uso Sustentável (ZEUS) e passe
a ser reclassificada como Zona Portuária – ZP2 e que, apenas e tão-somente
acima da cota 30, cuja área já definida em Licenciamentos Ambientais
anteriores de empreendimentos à nível Municipal, Estadual e Federal, onde
como limite ficou definido cota 30.
Sendo assim, solicitamos a alteração dos zoneamentos ZEUS e ZEPA-1 para
ZP-2 e acima da cota 30 permaneça ZEPA-1.
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REFERENTE AS OBERVAÇÕES DO ANEXO 05 - TABELA DE USOS
ADMITIDOS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS
PERGUNTA:
Qual o tratamento será dado às edificações que porventura tenham sido objeto
de regularização por outorga – Lei 1639/14, que “pagaram pela ocupação de
recuos, em especial frontal e de fundos, e que pretendam no futuro ampliar as
edificações? Existe algum prazo legal para promoverem as ampliações ou
haverá direito adquirido para ampliar a qualquer tempo?
CONSTA:
7- Os uso industriais (IND.1, IND.2, IND.3, IND.M e C.IND) que fizerem frente
para as rodovias Federais e Estaduais, terão o recuo frontal mínimo reduzido
para 5,00m acrescidos às dimensões das faixas de domínio e não edificante.
PERGUNTA:
Será obrigatório “SOMAR 5,00m” à faixa não edificante das rodovias, por
exemplo, a Lei Federal determina o mínimo de 15,00m não edificante
paralelamente a estas vias, contados da faixa de domínio, ou seja, deverão os
usos indicados possuir faixa não edificante de 20m?
Caso positivo, sugere-se a substituição seguinte:
7- Os uso industriais (IND.1, IND.2, IND.3, IND.M e C.IND) que fizerem frente
para as rodovias Federais e Estaduais, terão o recuo frontal mínimo reduzido
para 5,00m e que serão somados à faixa “não edificante” determinada pelo
órgão com jurisdição sob a via;
CONSTA:
12 - Os usos exclusivamente industriais ou galpões de logística, inseridos nas
zonas industriais (ZI-1 e ZI-2), corredor industrial (CIND) e Zonas Portuárias
*(ZP-1 e ZP-2), poderão sofrer alterações no seu gabarito máximo.
PERGUNTA:
Com esta definição há limite de gabarito para estes usos? Obs: não vimos esta
definição na Minuta do Plano Diretor.
CONSTA:
14-Para efeitos desta lei considera-se altura mínima por pavimento = 2,70m
(dois metros e setenta centímetros) e altura máxima por pavimento =4,00m
(quatro metros). Em ambiente com mezanino este não será considerado como
pavimento, desde que, a altura máxima seja de 5,50m (cinco metros e
cinquenta centímetros) e que não possua área superior à 70% do ambiente
inferior.
PERGUNTA:
Plantas industriais, normalmente possuem pé-direito elevado, como isso foi
analisado e caracterizado pela equipe?
Ainda em relação a altura mínima, forros rebaixados, são considerados nesta
altura mínima?

5-28

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Praça Getúlio Vargas n. 01, Centro, São Francisco do Sul
CEP 89240 – 000, tel. 47 – 3471.2200 / 3471.2203
www.saofranciscodosul.sc.gov.br

A altura mínima considerada, é entre o piso do pavimento inferior e o piso
superior, ou entre piso inferior e o teto do respectivo ambiente?
CONSTA:
20- O uso IND.M será permitido em todos os zoneamentos, conforme análise
técnica e outorga de lavra emitida pela Agencia Nacional de Mineração - ANM ,
condicionado ao licenciamento ambiental e urbanístico dos órgãos executivos
competentes, exceto nos zoneamentos: ZEPA-1, ZEPA-2, ZEUS, ZRUS,
ZEPH, ZT, CTUR, ZRIA, ZRPEA e em áreas com relevante interesse público.
SUGESTÃO:
20- O uso IND.M será permitido em todos os zoneamentos, conforme análise
técnica e outorga de lavra emitida pela Agencia Nacional de Mineração - ANM ,
condicionado ao licenciamento ambiental e urbanístico dos órgãos executivos
competentes, exceto nos zoneamentos: ZEUS, ZRUS, ZEPH, ZT, CTUR,
ZRPEA e em áreas com relevante interesse público. Nos zoneamentos ZEPA1, ZEPA-2 e ZRIA deverá ser ouvido o Conselho Municipal da Cidade.
JUSTIFICATIVA:
A atividade de mineração, principalmente rocha demanda da existência de
morros com cota elevada para ser economicamente viável, o que não acontece
abaixo da cota 40. A sua proibição encarece o produto final para uso na
construção civil dentro do Município, visto que conforme proposta do novo
Plano Diretor, não está previsto áreas compatíveis com a atividade.
CONSTA:
21- Os imóveis inseridos nos quadrantes de proteção da paisagem cultural,
terão seus gabaritos limitados a: "Quadrante 01 - Gabarito máximo = 2
pavimentos" e "Quadrante 02 - Gabarito máximo = 4 pavimentos".
SUGESTÃO:
21- Os imóveis inseridos nos quadrantes de proteção da paisagem cultural,
terão seus gabaritos limitados a: "Quadrante 01 - Gabarito máximo = 4
pavimentos" e "Quadrante 02 - Gabarito máximo = 2 pavimentos".
JUSTIFICATIVA:
Entendemos que o gabarito original previsto tenha sido invertido quanto a
preservação visual do Hospital de Caridade.
CONSTA:
23- Para os usos RM e RC, quando inferiores a 10 unidades deverão
apresentar a Certidão de Conformidade Ambiental-CCA e para
empreendimentos acima de 10 unidades deverão apresentar Licença
Ambiental de Operação-LAO, requeridas junto a Secretaria de Meio Ambiente SMMA.
SUGESTÃO:
23- Para os usos RM e RC, quando inferiores a 10 unidades deverão
apresentar a Certidão de Conformidade Ambiental-CCA e para
empreendimentos acima de 10 unidades deverão apresentar Licença
Ambiental de Instalação-LAI para licenciamento da obra, e Licença Ambiental
de Operação – LAO para emissão do Habite-se, emitidas pelo órgão ambiental
competente.
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CONSTA:
24-Para Residenciais multifamiliares e empreendimentos hoteleiros, estes
poderão utilizaras divisas do lote, para lazer e ou estacionamento. Sendo
permitido utilizar 100% (cem por cento) dos fundos e 70% (setenta por cento)
de cada divisa lateral, ficando facultado a altura máxima de 10,50m (dez
metros e cinquenta centímetros), já considerando o ponto máximo do telhado,
muros ou platibandas e respeitando o recuo frontal mínimo.
QUESTIONAMENTO:
Será neste caso, permitido a construção, por exemplo, de pavimento térreo e
pavimento garagem superior, até o limite de 10,50m, e a partir deste pavimento
garagem recuar o edifício, fazendo uso do termo “torre”, desde que obedecido
o recuo lateral e de fundos?
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USO DOS RECUOS LATERAIS (EMBASAMENTO):
Abaixo estudos de lotes utilizados como referência para calculo da taxa
de ocupação e Coeficiente de aproveitamento:

GABARITO

EMBASAMENTO

LOTE MÍNIMO 12X30m
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Nome e assinatura do autor da proposta:
Assinado digitalmente por DAVID JORGE SCHUMACHER
LIVRAMENTO:07789694952
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF
A1, CN=DAVID JORGE SCHUMACHER LIVRAMENTO:07789694952
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-07-30 15:26:07

DAVID JORGE
SCHUMACHER
LIVRAMENTO:07789694952

_________________________
Arq. David Jorge Schumacher Livramento
CAU nº A103867-2

Contato do autor da proposta (e-mail ou telefone):
David Schumacher (47) 9 9117-3686, david@nobreprojetos.com.br.
Data: 30/07/2020
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