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 e ZONA TURÍSTICA 1 (ZT-1) PAULAS
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:
ZRE-1 PAULAS
"... (P08), deste ponto, segue sentido nordeste, pelo eixo desta referida Rua com 180,00 (cento e
oitenta metros) (P09), deste ponto, segue, sentido noroeste, por uma extensão de 400,00m
(quatrocentos metros) (P10), deste ponto, segue, sentido nordeste, por uma extensão de 350,00m
(trezentos e ciqneunta metros) (P11), deste ponto, segue, sentido sudeste, por uma extensão de
350,00m (trezentos e cinquenta metros) (P12), deste ponto, segue, sentido nordeste, por uma extensão
de 1.340,00m (mil trezentos e quarenta metros) seguindo pela Zona Especial de Proteção Ambiental 2
þÿ(ZEPA-2) (P13)...
Alterar as coordenadas dos pontos:
P11 para: X=738950,58 e Y=7097050,45
P12 para: X=735193,25 e Y=7093994,74
ZT-1 PAULAS
þÿ Inicia no ponto 01 (P01), segue pela margem da Baía Babitonga, pelas Praias: da Figueira, dos
Ingleses e das Varizes (P02), deste ponto, segue, sentido sudeste, por uma linha seca com 100,00m
(cem metros) (P03), deste ponto, segue em uma linha perpendicular no eixo da Rua Virgílio Machado
þÿCidral, por uma extensão de 370,00m (trezentos e setenta metros (P04),...
Alterar as coordenadas dos pontos:
P02 para: X=738779,59 e Y=7097137,48
P03 para: X=738950,58 e Y=7097050,45

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;
3 - Considerando o exposto no parecer técnico nº 818/2015 emitido pela Secretaria Municipal de Meio
ambiente e renovado sob nº 818/2018 que conclui claramente que o imóvel está fora de área que
þÿpossua características de Preservação Permanente, mas que possui curso d água que deverá ser
respeitado conforme legislação própria;
þÿ4 Considerando que a Certidão de Viabilidade nº 967/2014 que conclui ser possível o parcelamento
de solo no imóvel descrito e ainda a Certidão Informativa nº 967/2018 que conclui que o imóvel possui
características residenciais de Zona Residencial de Expansão;
5 - Visto ainda tratar-se de área devidamente regular, registrada sob nº 15.793 junto ao 1º Ofício de
þÿRegistro de Imóveis de São Francisco do Sul SC e que determina estar inserido na zona urbana do
município;
þÿ6 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.
7 - Considerando todo o exposto e documentação apresentada e tratando-se de matéria cabível á
indenização compensatória para o proprietário pela perda do seu direito de uso legítimo, a inclusão
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 - Matrícula 15.793;
8.2 - Parecer técnico nº 818/2018;
þÿ8.3 Certidão de Viabilidade nº 967/2014;
þÿ8.4 Certidão Informativa nº 967/2018;
8.3 - Planta de Levantamento Topográfico Georefenciado;
8.4 - ART nº 5430500-2;
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