São Francisco do Sul, 30 de julho de 2020.

Ao
Exmo. Sr. Álvaro José Siebers, Presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco
do Sul
REF.: CONSULTA PÚBLICA - PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DE SÃO FRANCISCO DO SUL

CMO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM OFFSHORE S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.877.424/0001-80, na condição de empresa instalada em São Francisco do
Sul/SC e legítima titular de projeto para a implantação de empreendimento de grande
porte, e outros nesta cidade, vem, por meio da presente manifestação, oferecer suas
contribuições a essa d. Câmara de Vereadores quanto aos dispositivos do Projeto de
Lei n.º 012/2019 que versa sobre a atualização do Plano Diretor de São Francisco do
Sul e requerer a modificação da redação de alguns desses dispositivos, pelas razões
adiante aduzidas.
I.

INCLUSÃO DE ATIVIDADES ADICIONAIS:

1.1.
1.2.
1.3.

Dispositivo que quer alterar: Anexo V - ZREU
Supressiva, aditiva ou modificativa: Aditiva
Texto proposto para a nova redação: Inclusão das atividades S2 –
Serviços de Porte 02; S4 -Serviços de Porte 04; S5 - Serviços de Porte
05; S6 – Serviço de apoio Marítimo 06; Cond. IND – Condomínio
Industrial; INST.5 – Institucional de Infraestrutura Urbana; P2 –
Atividades Portuárias de Apoio; IND. M - Mineração no zoneamento ZREU
(Zona Rural de Expansão Urbana).
1.4.
E-mail/telefone: luciane.araujo@cmoffshore.com.br / ( 47)99932-1779
1.5.
Justificativa: O ZREU é uma área rural na qual o Município de São
Francisco do Sul prevê a expansão da zona urbana, sendo que na redação do Plano
Diretor submetida para esta Câmara de Vereadores está previsto o exercício de
atividades tais como Comércio de Porte 1, Institucional Nível 03, Indústria 3, entre
outras.
Todavia, para que tais atividades sejam exercidas se faz necessária a inclusão de
algumas atividades de apoio, as quais não foram, por equívoco, contempladas na
tabela de usos permitidos.
O empreendimento da CMO contempla uma das atividades previstas na IND -03,
onde adicionalmente se fará necessário realizar o depósito e a transferência de
produtos, máquinas e equipamentos para o exercício da sua atividade, além de haver
a previsão de alfandegamento de áreas para a armazenagem de equipamentos que
serão utilizados nas plataformas, atividades estas que não estão previstas no ZREU.
Com isto, requer que seja incluída a atividade P2 – Atividades Portuárias de Apoio.
Além do depósito de máquinas e equipamentos para o exercício da atividade IND-03,
é necessária a possibilidade de serem realizados reparos, consertos ou manutenção
de máquinas em geral, transporte de objetos ou máquinas, aluguel de equipamentos

pesados (guindastes, gruas), dentre outros. Pelas razões expostas, requer a inclusão
da atividade S4-Serviços de Porte 04.
Neste mesmo sentido, para que possa ser exercida a atividade da IND-03, em
especial a do estaleiro para a construção ou reparo de navio, é imprescindível o
exercício das atividades de atracadouros, guindastes, equipamentos para içamento
de carga, dragagem de aprofundamento, previstas no S6 – Serviço de Apoio Marítimo
06 que pleiteia a respectiva inclusão.
O referido zoneamento prevê o exercício da atividade institucional nível 03 com
finalidade de transportar pessoas e produtos do entorno. Para que possa ser realizado
o referido transporte, a legislação vigente prevê a necessidade de balanças de cargas
e estrutura relacionada à organização logística do transporte de carga e
estacionamentos. A movimentação de cargas é atividade inerente à industrial, posto
que não há como realizar a produção sem que sejam recebidos insumos, razão pela
qual é necessário prever espaço para instalação de depósitos, salas de apoio
administrativo, além de pátio de manobras, balanças de cargas e guaritas para
controle de entrada e saída de produtos. Caso não sejam previstas estas atividades,
não será possível ter espaço físico para movimentar mercadorias. Por esta razão,
requer a inclusão do S5 – Serviços de Porte 05.
Ademais, requer a inclusão da atividade S2 – Serviços de Porte 02 pois para o
exercício das atividades previstas para serem realizadas naquele local, naturalmente
haverá demanda por serviços técnicos especializados, posto que dezenas de novas
empresas se instalarão naquela região e demandarão uma imensa gama de outros
serviços, gerando assim oportunidades para vários profissionais se implantarem no
local. Assim, é necessário prever a implantação de escritórios técnicos de Engenharia,
Arquitetura, Contabilidade, Advocacia, dentre outros. Por esta razão, requer a
inclusão da atividade S2 – Serviços de Porte 02.
Ainda, requer a inclusão da atividade INST.5 de institucional de infraestrutura urbana
pois para o exercício das atividades IND03 e INST.3 que já estão previstas para o
ZREU, dado ao déficit de energia na região, será necessária a instalação de
subestação de energia elétrica para atender os empreendimentos e a região, bem
como será necessária a construção de torre de transmissão para o exercício de
atividade de aeroporto para melhorar a visibilidade e viabilizar o seu exercício no
local indicado. Pelas razões expostas, requer a inclusão no ZREU da atividade será
necessária a inclusão da INST.5 de institucional de infraestrutura urbana.
Para o exercício e o desenvolvimento das atividades descritas pela IND03 se faz
necessária a previsão de exercício de condomínios industriais e infraestrutura local
para atender a população local tais como comércio varejista de alimentação, agências
bancárias, oficina mecânica e edilícios industriais. Com isto, requer a inclusão da
atividade C. IND – Condomínios Industriais.
Por fim, na área identificada por ZREU existe areia que será necessária para a
construção de empreendimento, prevista no IND-3. Com isto, requer a inclusão da
atividade IND.M – Mineração para que possa ser exercida atividade de extração de
areia, mineração e utilização deste mineral dentro do referido Zoneamento.
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