FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MUNICÍPIO DE SÀO FRANCISCO DO SUL
Dispositivo que se propôe alterar:

Art. 261. Ficam os loteamentos obrigados a executar as seguintes obras de infraestrutura,
custeadas pelo empreendedor:

v - implantação do sistema ou rede de tratamento de esgoto sanitário, conforme o caso.
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Texto proposto para a nova redação:
V - implantação da rede de tratamento de esgoto sanitário, onde houver rede para realizar a

ligação, conforme viabilidade fornecida pela concessionária;

transformar Parágrafo único em Paragrafo primeiro, e inserir:
parágrafo segundo: Nas localidades em que não houver rede de esgoto sanitário, os
proprietários dos lotes quando da solicitação do alvará de construção, deverão incluir em seus
projetos o sistema de tratamento individual, que deverá ser exigido para liberação do respectivo
alva rá.

lustificativa
Em locais em que não há viabilidade de execução da rede de esgoto sanitário, visto não ter onde

ligar a rede, não há possibilidade do loteador implantar a rede, até porque as concessionárias
não concedem a viabilidade.

Para esses locais, o sistema implantado é o indívidual, fossa filtro, clorador e sumidouro.
Todavia, o loteador não consegue deixar o sistema individual pronto, visto que não se sabe a
disposição das construções dos futuros adquirentes.
Assim, o que se sugere, como já ocorre na pratica, que os adquirentes quando do protocolo do
projeto para alvará de construção, informem a disposição do sistema individual e o execute. A

vistoria de que o sistema de tratamento individual foi executado ocorre junto com a vistoria
para a liberação do habite-se.
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