FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA
Processo de Revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul/SC
Dispositivo que pretende alterar:
Art. 388. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Natureza da Alteração:
( ) Supressiva;
( X ) Modificativa;
(

) Aditiva;

Art. 388. Esta Lei Complementar entra em vigor 180 dias após a data de sua
publicação.

Justificativa:
Todos, sem exceção, não sabem ao certo o dia que este Novo Plano Diretor será
sancionado e publicado pelo Executivo.
Portanto, diariamente, os contribuintes irão fazer pedidos de alvará para
construção ou regularização de obras.
Neste aspecto, não há previsão na minuta de como serão tratados os processos
que já tiverem sido protocolados na Prefeitura Municipal com base na legislação
vigente e ainda não deferidos/indeferidos pela SEINFRA.
Imaginemos a seguinte situação: Nesta data protocolei um pedido de alvará, e
no dia seguinte o Executivo Sanciona e publica a Lei.

Como será analisado o processo?
Com base numa lei em que ele foi desenvolvido, ou numa lei que entrou em vigor
no dia posterior a seu protocolo?

As alterações são diversas, e isso vai impactar a SEINFRA e contribuintes, que
poderão ter seu projeto rejeitado de um dia para o outro.
Por isso, entendo que deve haver um período para que processos protocolados
antes da publicação da Lei, tenham sua análise concluída, qualquer que seja o
resultado, mas que tenhamos uma garantia de análise conforme a Lei de Uso e
Ocupação do Solo em vigor na data de sua solicitação junto ao protocolo da
Prefeitura Municipal.

Neste sentido, almejamos a inclusão de prazo não inferior a 90 dias para a
análise dos processos protocolados até a data de publicação do novo Plano
Diretor.
Enfim esperamos que a nossa sugestão possa ser atendida pela Câmara de
Vereadores e posteriormente acatada pelo Executivo Municipal.
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