FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA

PROCESSO DE REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que se propões alterar:

Parâmetro de Afastamento das Divisas para uso RM (Residencial Multifamilair) e
Empreendimentos de Hospedagem constantes do anexo 05 - TABELA DE USOS
ADMITIDOS E PARÂMETROS URBANiSTICOS
Natureza da alteração
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)Supressiva: exclusão do texto proposto.
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Texto proposto para a nova redação:

Solicita-se a modificaçáo do parâmetro de afastamentos minimos de afastamento das
divisas para os usos RIV (Residencial Multifamilair) e Empreendimentos de Hospedagem para H/6,
ao invés do parâmetro de H/8 previsto pela Lei.
Justificatival
Como é de vosso conhecimento, é desejo dos moradores e utilizadores da Praia do Ervino

que a especulação imobiliária náo venha a descaracterizar a identidade do Bairro assim como o
direito à insolação e ventilação adequadas nas construçÕes existentes, e portanto, encaminhamos

à esta casa legislativa REQUERIMENTO formal para que vossas Excelências apresentem

a

modificação do Parâmetro de Afastamento das Divisas para uso RM (Residencial lVultifamilair) e
Empreendimentos de Hospedagem constantes do anexo 05

-

TABELA DE USOS ADMITIDOS E

PARAIVETROS URBAN íSTICOS.
Aflm de garantir o direito à insolação e ventitação admite-se que o afastamento das divisas
é o instrumento mais importante do plano diretor para estabelecer os parâmetros condizentes com
tal direito,

Para ilustrar a solicitaçáo demonstra-se com um exemplo: Considerando-se a
possibilidade de uma edificação com 10 pavimentos e desnível entre pavimentos com 2,8m
resultará na altura da ediÍicação com 28,00 metros. Adotando-se o parâmetro H/8 o afastamento
minimo resultante será de 3,5 metros, enquanto que com o parâmetro proposto H/6 o afastamento

minimo resultante será de 4,66 metros. O parâmetro proposto irá garantir melhor acesso das
habitaçoes mais baixas em relação à insolaçáo e ventilaçá0, além de melhorar a privacidade entre
habitaçôes.
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