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Diante do exposto, entendemos que o prazo pâra início de obras é de 02 (dois) anos, ap
ção do projeto e
emissão do AIvará de Construção e a legislação em questão não traz prazos determinados para a conclusão das obras.
Portanto, entende-se que passado o prazo de 02 (dois) anos, em casos onde a obía é de grande porte e ainda não se

encontra finalizada, poderá o empreendedor solicitar umê renovação do alvará pelo prâzo igual de 02 (dois) anos.
Considerando que não encontramos diretrizes quanto ao processo de renovação do prôzo do Alvará de Construção,
apontamos a necessidade de incluiÍ orientaçôes quanto a esta rênovaçâo documental na legislaçâo em questão.
Ainda sobre o tema, aconselhamos que seja descrito de forma clara o conceito de obra iniciada, adotando o mesmo texto
elencado no Art.383 desta lei. Este artigo discorre especificamente sobre o início de obras cujo Alvará de Execução foi
concedido antes da entrada em vigor desta Lei Complementar, não sendo tratado o caso de obras aprovadas sob a
vigência desta nova Lei, no entanto, entendemos como coerente o emprego do conceito de obra iniciada dêscrito no §29,
dêste ârtigo.

JustiÍicativã:
A LeiComplementar ne 12/2019, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de São Francisco do Sul, descreve
através do Art. 315 o seguinte item:
§3e A aprovação do projeto arquitetônico e urbanístico do condomínio terá validade por 02 (dois) anos para o início
das respectivas obras.

§4e umâ vez âprovado

o

projêto, serão elaborados, formalizados e expedidos a certidão dê ãpÍovação do

êmpÍeêndimênto ê o alvârá de licênça para a execução das obras do condomínio.
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