FORMUúRIO PARA CONSULTA PÚBtICA

PROCESSO DE REVISÂO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO

MUNÍCPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que se propõe alterar:

ZONEAMENTO
RECEBID

Natureza da Alteração:
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( ) Supressiva: exclusão do
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texto proposto.

Modificativa: alteração do texto proposto.

(x) Aditiva: acréscimo ao

Jr.

utivo
cu

a 590720

texto proposto.

Texto proposto para a nova redação:
Art. _: Os usos e atividades que estavam em conformidade com a Lei 763 de 1981 e com a Lei Complementar 17 de
2016, assim como as suas alterações, e que, em função da revisão do plano diretor tenham deixado de se enquadrar
nos usos previstos nos zoneamentos das respectivas áreas serão admitidos e enquadrados como de Usos
Condicionados mediante requerimento do empreendedor, se solicitados dentro do prazo de 1 ano da vigêncíâ desta
lei.

lnciso l- A emíssão de alvarás de construção e de funcionamento das atividades de Uso Condicionado será emitida
mediante a apresentação de licença ambiental prévia.

lnciso ll - Nos casos em que o instrumento previsto no inciso primeíro não for de natureza obrigatória, será exigida
impreterivelmente a apresentação de Estudo de lmpacto de Vizinhança - ElV.

pangrafo PÍimeiro: O poder público municipal deverá Íornecer, mediante requerimento dos interessados que se
enquadrem no caput do artigo, as certidões necessárias aos procedimentos de licenciamento ambiental e demais
atos públicos de liberação de acordo com â Lei 763 de 1981 e com a Lei Complementar 17 de 2016, assim como as
suas alterações.

paragrafo Segundo: Respeitados os critérios previstos nos incisos le ll o empreendedor poderá alterar a razão social
do empreendimento, solicitar a sua ampliação ou adequação, assim como alterar o CNPJ, sem que se excluam os
devidos procedimentos administrativos e âmbientais necessáriosparagrafo Terceiro: Os empreendimentos contemplados no caput terâo prazo de 2 anos da entrega do requerimento
de enquadramento como de Uso Condicionado para a apresentação dos documentos referidos nos incisos I e ll.

Justificativa: Cria o conceito de Uso Condicionado para garantir a continuidade da existência de determinados usos
em locais aonde o novo Plano Diretor deixou de prever sua implantação. Vai atender as empresas da Reta, por
exemplo, e êvÍtar que empresas antigas tenham problemas na hora de renovar alvarás de localização ou quando
fizerem alterações no contrato social.
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