FoRMULÁruo PARA CoNSULTA PUBLICA
pRocESSo DE npvtsÃo Do pLANo DIREToR pARTTcIPATIvo Do
muNtcÍplo DE sÃo rnq,NCISCo Do sul.

Dispositivo que se propõe alterar:

ANExo 05 - TABELA DE usos ADMrrrDos p penÂMETRos URBANÍsrtcos pARA os
USOS RU,RM,RC (todos). Cl,C2,C3,C4,Sl,S2,S3,S4,Tl,T2, INST.l, INST.2: 1.S)Asterisco 29
Natureza da Alteração:

_cÂmam MuNtclpAL DE

SAO FRANCISCO DO zuL

( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.

(X) Modificativa : alteração do texto proposto.
()

RECEBIDO
Em

Aditiva : acréscimo ao texto proposto.

*Éfl

Legislativa

Texto proposto paraa nova redação:
Proposta de Natureza Modificativa ao projeto em trâmite:

- Alterar para o seguinte texto: O ático não será computado como pavimento quando conf,tgurar-se
como pavimento imediato sob a cobernrra e possuil seu pe-dileito máximo de 2,70m (dois metros e
setenta centímetros), medindo do nível do piso acabando até a face interior da parte mais baixa da
cobertura, podendo ser acrescido da altura resultante à inclinação da cobertura, desde que ocupe no
miíximo 38oÁ, e ter a função de aproveitar a árrea útil abaixo da cobertura, desde que ocupe no
máximo1/3 ( um terço) do pavimento imediatamente inferior, não contabilizando as áreas de escada
circulaçào comum e técnicas ( torre para caixa dâ ígta, elevador, etc.)

Justificativa:
Da forma como está proposto, a figwa do ático torna-se inüável, tambem não detalha se esta altura
indicada seria em qual local do telhado, pois a medida proposta de 2,20m abaixo do telhado não
considera o ponto deste, que tem altura variável devido à sua queda, de forma que em um determinado
local temos a altura de 2,20m, porém mais próximo ao beiral, normalmente termos uma altura menor,
impedindo a circulação de pessoas no interior. Consideramos 2,7Om a altura ideal no quesito
ventilação interna objetivando o bem estar das pessoas que fizerem uso deste espaço.
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