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

Dispositivo que se propõe alterar:
ANEXO 11 - DESCRIÇÃO DOS ZONEAMENTOS; ZONA RESIDENCIAL 1 (ZR-1) ROCIO
GRANDE
Natureza da Alteração:
( ) Supressiva : exclusão do texto proposto.
(X) Modificativa : alteração do texto proposto.
( ) Aditiva : acréscimo ao texto proposto.
Texto proposto para a nova redação:
"... (P18) até a linha férrea, deste ponto, segue pela linha férrea com 10,00m (dez metros) (P19), deste
ponto, segue por uma linha perpendicular à linha férrea com 82,98m (oitenta e dois metros e noventa e
oito centímetros) (P20), deste ponto, segue sentido nordeste, pela margem da Baía Babitonga até o
ponto vinte e um (P21), deste ponto segue por uma linha perpendicular com 80,00m até o eixo da Rua
þÿManoel Gomes de Araújo no ponto inicial um (P01) encerrando esta descrição...
Alterar as coordenadas dos pontos:
P19 para: X=735290,87 e Y=7093904,42
P20 para: X=735193,25 e Y=7093994,74

Justificativa:

1 - Considerando a demanda pela ampliação de áreas residenciais e com potencial turístico firmadas
em pauta das reuniões da Alteração do Plano Diretor, bem como amplamente exposto diversas vezes
nao PLC em questão, e por se tratar de área inserida em região consolidada com os equipamentos
públicos necessários para o crescimento ordenado do município.
þÿ2 Considerando a infra-estrutura disponível implantada na região;
þÿ3 Considerando o levantamento topográfico executado "in loco" que delimita claramente os limites
das zonas de mangues inclusive com a localização da linha preamar com sua devida matrícula gerada
pelo aforamento concedido pela SPU como TERRENO DE MARINHA;
4 - Visto ainda tratarem-se de áreas devidamente regulares, registradas sob nºs 28.208 e 32.755, junto
þÿao 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Francisco do Sul SC;
þÿ5 Há ainda considerar que a cidade como um todo tem hoje a necessidade de ampliação das áreas
residenciais e com vocação para o turismo e que existem outras áreas que oferecem características
reais de Área de Preservação Permanente o que não ocorre com essas áreas em análise.
þÿ6 Importante observar que conforme Parecer Técnico Ambiental executado por profissional
legalmente habilitado e instruído com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 7456363-2, a
mencionada áreaNÃO POSSUI CARACTERISTICAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE por ter
sido objeto de SUPRESSÃO TOTAL de sua vegetação no passado, pois havia neste local as
instalações de uma Industria de Pesca;
7 - Considerando o item anterior e tratando-se de matéria cabível á indenização compensatória para o
proprietário pela perda do seu direito de uso legítimo e por se tratar de terreno foreiro á
municipalidade, a manutenção desta área como APP, poderá gerar um ônus desnecessário para o
orçamento do município, devido ao alto valor de mercado atribuído para a região
8 - Será enviado por e-mail a documentação comprobatória que fundamenta o presente pedido,
composta por:
8.1 - Parecer Técnico Ambiental;
8.2 - ART nº 7456363-2;
8.3 - Planta de Levantamento Topográfico Georefenciado;
8.4 - TRT nº BR20190143836
8.5 - Matrícula nº 28.208;
8.6 - Matrícula nº 32.755;
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