FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Dispositivo que se propõe alterar:
Artigo 113, inciso VII
Natureza da Alteração:
(X) Supressiva : exclusão do texto proposto.
( ) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
Retirar o inciso VII
Justificativa:

O inciso VII do artigo 113 dispõe que é característica da Macrozona Rural a presença de comunidade
tradicional pesqueira. Todavia, com o devido respeito, não confere ao instrumento de planejamento da
cidade, que é o Plano Diretor Municipal, dispor sobre o que é tradicional ou não.
Com efeito, considerando que o reconhecimento da tradição de tais comunidades deve se dar (i) pela
União e que (ii) devem ser pautados em estudos específicos e pesquisa antropológica, não se vislumbra
qualquer respaldo técnico-jurídico na documentação juntada à revisão do Plano Diretor que coadune
com a referência da presença de comunidades tradicionais nas zonas em que menciona.
O Plano Diretor é um dos instrumentos do Estatuto das Cidades previsto na Lei nº 10.257/2001 para
que seja feito o planejamento urbano das cidades bem como ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Como se vê nos dispositivos da referida norma, bem como do Projeto de Lei em discussão, não é
previsto competência para a Municipalidade tampouco através do Plano Diretor o reconhecimento de
comunidades tradicionais.
Neste contexto, em nosso entendimento, o Projeto de Lei que dá amparo a Revisão do Plano Diretor
pode estar eivado por ilegalidade e inconstitucionalidade, e poderá ser objeto de futuros
questionamentos judiciais caso tal condição não seja alterada.
De igual modo, não compete ao Município legislar sobre pesca, tampouco fazer, por meio do Plano
Diretor, instrumento de reconhecimento de tradição de comunidades de pescadores. A Constituição da
República, mais uma vez, revela ser de competência da União e, concorrentemente, dos Estados e do
Distrito Federal legislar sobre esta matéria, senão vejamos:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
Com efeito, ao dispor sobre matéria de competência de outros entes federativos, tal como realiza no
Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor, o Município fere dispositivo da Constituição da
República, incorrendo em vício de inconstitucionalidade.
Cabe o registro de que o Município tem o poder-dever de contemplar em seu Plano de Ordenamento
Territorial quais são as atividades admitidas ou proibidas em determinada região ou zoneamento,
dispondo, igualmente, sobre os critérios a serem observados para exploração de cada uso. Entretanto,
reforça-se que não lhe compete reconhecer o que e quais comunidades são tradicionais ou não.
Isto posto, requer a exclusão do inciso VII do artigo 113 do projeto de Alteração do Plano Diretor do
Município de São Francisco do Sul.
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