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

Dispositivo que se propõe alterar:
Artigo 97
Natureza da Alteração:
( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
( ) Modificativa : alteração do texto proposto.
(X) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
Art. 97. O Poder Executivo municipal poderá determinar e o Conselho da Cidade sugerir que o
empreendedor custeie e providencie medidas de natureza mitigatória, corretiva e compensatória para
aprovação do empreendimento ou atividade, desde que previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV) apresentado, visando à execução de melhorias, especialmente:
Justificativa:

Conforme o próprio artigo 89 do PL 012/2019 prevê, o Estudo de Impacto de Vizinhança, ou EIV, é
instrumento de subsídio à tomada de decisão nos processos de concessões de licenças ou autorizações
a empreendimentos, atividades, e intervenções urbanísticas, públicas ou privadas, no âmbito do
Município, que na sua instalação, construção, operação, reforma, ampliação, funcionamento ou
regularização causem impactos à população e ao entorno.
Para a elaboração do mesmo, o artigo 98 do PL 012/2019 bem como o Estatuto da Cidade preveem que
devem ser observados aspectos relacionados à geomorfologia; consumo de água e de energia elétrica,
bem como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de esgotos e de drenagem de águas
pluviais; sistema de circulação e transportes, considerando: a) acessibilidade; b) estacionamento; c)
carga e descarga; d) embarque e desembarque; e) poluição sonora, atmosférica e hídrica; riscos
ambientais; impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno; definição das
medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos, bem como daquelas potencializadoras
dos impactos positivos.
Ou seja, as medidas mitigatórias e compensatórias são previstas em documento técnico do EIV para
que a partir das medidas descritas no referido documento é que o Executivo e Conselho da Cidade
poderão se basear para definir o que deverá ser praticado.
Reforça-se, nesta oportunidade, que o EIV é um relevante instrumento para gestão urbana para avaliar
o impacto das atividades e que, até o presente momento, o Município não dispõe de norma específica
sobre os critérios para nortear a elaboração do EIV.
A ausência da normativa que disciplina a elaboração do EIV desdobra em 03 problemas: a)
insegurança jurídica pois nem os empreendedores, nem os munícipes em geral sabem exatamente em
que situações é obrigatória a apresentação de estudos de impacto, sob quais critérios serão apreciados,
que tipo de medidas serão demandadas a partir deles ou qual o seu trâmite dentro do universo de
secretarias e órgãos intervenientes; b) déficit técnico pois as perspectivas restritivas conduzem a
diagnósticos precários e estudos com pouca consistência técnica que são, por sua vez, traduzidos em
medidas adaptativas, mitigadoras ou compensatórias com baixa efetividade, subdimensionando as
externalidades negativas dos empreendimentos. Esses custos sociais e ambientais não contabilizados
dificultam, ao final, a qualidade de vida urbana de maneira difusa e impõem sérios entraves ao próprio
esforço de planejamento, ao produzir interferências e incomodidades em áreas, muitas vezes, já
consolidadas e ao deixar um passivo a ser futuramente arcado pelos cofres públicos, onerando
desnecessariamente a toda a coletividade; c) dificulta uma gestão democrática da cidade.
Diante de todo o exposto, requer que a adoção de medidas de natureza mitigatória, corretiva e
compensatória somente podem se dar com base no estudo técnico e multidisciplinar do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) para que atinjam o fim a que se destina.

Contato do autor da proposta:
E-mail: luciane.araujo@cmoffshore.com.br
Telefone: (47) 99932-1779
Assinado de forma digital

JOAO JOAQUIM
JOAO JOAQUIM por
MARTINELLI
Dados: 2020.07.30 10:40:15
MARTINELLI
-03'00'

ÇÃO E MONTAGEM OFFSHORE S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.877.424/0001-80
Data: 04/06/2020

