
 Relatório analítico das sugestões apresentadas nas Audiências Públicas realizadas em 2016 sobre 
 o Plano Diretor de Florianópolis 

 Florianópolis, 29 de novembro de 2021 



 Introdução 

 No  ano  de  2016,  foram  realizadas  15  Audiências  Públicas  Distritais,  em  todos  os  distritos  de  Florianópolis,  e  uma  Audiência  Pública 
 Geral,  a  respeito  do  Plano  Diretor  Municipal  já  aprovado  na  Câmara  de  Vereadores  em  2014.  Em  cada  audiência,  possibilitou-se  que  seus 
 participantes  elaborassem  fichas  de  sugestão  acerca  da  legislação  em  debate.  Os  dados  gerais  em  relação  à  participação  nas  audiências  e 
 ao  número  de  fichas  apresentadas  podem  ser  observados  no  gráfico  abaixo.  As  fichas  na  íntegra,  assim  como  as  atas  das  audiências, 
 podem ser acessadas no site da proposta de revisão e adequação do Plano Diretor de 2021. 

 Fonte: IPUF, 2016 
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 De  modo  geral,  em  relação  aos  temas  apresentados  nas  fichas,  percebe-se  uma  predominância  dos  polígonos  de  zoneamento  e  dos 
 traçados  e  dimensões  do  sistema  viário.  Além  disso,  como  pode  ser  lido  em  várias  das  declarações,  foram  apresentadas  demandas  que  não 
 correspondem ao escopo do plano diretor ou da legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo. 

 Fonte: IPUF, 2016 

 Buscando  incorporar  a  participação  realizada  em  2016  no  atual  processo  de  revisão  e  adequação  do  Plano  Diretor,  o  IPUF  realizou  uma  nova 
 sistematização  das  fichas,  de  modo  a  encontrar  aquelas  que  realmente  poderiam  ser  contempladas  pelo  PLC  em  2021.  Uma  vez  que  não 
 estão  sendo  propostas  alterações  nos  mapas  de  zoneamento  e  sistema  viário,  as  declarações  que  tratam  desses  temas  foram  respondidas 
 de forma genérica. Os resultados gerais desta sistematização estão apresentados na tabela e gráfico abaixo. 
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 ID  Classificação  Número de Fichas 
 1  Fora do escopo do Plano Diretor  145 
 2  Alterações pontuais no Mapa de Zoneamento  583 
 3  Alterações pontuais no Mapa de Sistema Viário  57 
 4  Sobre o Plano Diretor (texto e tabelas)  284 

 TOTAL  1069 

 Fonte: IPUF, 2021 

 Fonte: IPUF, 2021 
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 Análise das Fichas 
 As  fichas  apresentadas  foram  analisadas  pelo  IPUF  à  luz  da  presente  proposta  de  adequação,  que  pode  incorporar  diversas 

 sugestões  apresentadas.  Como  já  colocado,  aquelas  declarações  que  apresentam  sugestões  específicas  de  alteração  no  mapa  de 
 zoneamento  e  mapa  de  sistema  viário,  ou  que  tratam  de  temas  que  fogem  ao  escopo  do  PD,  foram  analisadas  de  forma  genérica.  Já  aquelas 
 que  tratam  sobre  o  texto  e  sobre  as  tabelas  em  anexo  foram  analisadas  de  forma  específica,  considerando  o  debate  com  a  declaração 
 apresentada. 

 APD - Audiência Pública Distrital 

 APG - Audiência Pública Geral 

 Distrito  Audiência  Nº da 
 ficha  Demanda da ficha  Classificação  Análise do IPUF - 2021 

 Pântano do 
 Sul  APD  1 

 Manter zoneamento 
 anterior que foi mudada de 
 4 para 2 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  2 

 Alterar mapa que diz que 
 uma residência está em 
 APP (foi conversado com o 
 Victor Souza dia 
 02/06/2016) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  3  Alteração de zoneamento 

 de ARR para ARP3,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  4 

 Manutenção de 
 zoneamento em ATR 
 DEMANDA DO 
 CAMPECHE 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  5 

 Criação de parque natural 
 do Pântano do Sul, projeto 
 do entorno escolar. Defesa 
 de projeto da audiência 
 pública distrital 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Pântano do 
 Sul  APD  6  Projeto de entorno escolar 

 e parque ambiental  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  7 

 Manter mapa distribuído 
 para população em 
 18/10/2013 AEA 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  8  Solicita alteração de 

 zoneamento ARM 2-5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  9 

 Aumentar área de ARM 
 2,40 conforme mapa 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  10 

 Estudo socioeconômico da 
 região para definir os 
 investimentos, geração de 
 emprego e o crescimento 
 da região 

 4  O IPUF não possui estudos socioeconômicos por distrito, tendo se baseado nos 
 estudos globais do ICES e PLAMUS. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  11 

 Não conformidade e 
 ilegalidade da área de 
 estudo ambiental conforme 
 anexo. Solicitação de 
 criação de APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  12  Sugestão de melhoria no 

 zoneamento ambiental  4 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual tanto das APP e 
 APL quanto das áreas de ACI e AVL localizadas em terrenos privados, mediante 
 estudos técnicos. Outras disposições também foram adicionadas melhorando as 
 definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano em lotes urbanos aprovados 
 e situados em Macró Área de Transição ou Macro Área de Usos não Urbanos, e 
 esclarescendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  13 

 Alteração de zoneamento 
 para proteger olho d'água, 
 linha de costa contra 
 erosão e capacidade 
 limitada da área em 
 questão 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  14 

 Criação de instrumentos 
 para estabelecer parcerias 
 público-privadas 

 4  A minuta já adequa instrumentos que estabelecem parcerias com o setor privado, 
 como é o caso do PEU e das ADIs. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  15 

 Identificar, de acordo com 
 a proposta da comunidade, 
 e demarcar a centralidade 
 urbana, a fim de suprir o 
 distrito de serviços 
 básicos, geração de 
 recursos e serviços 
 públicos, para contribuir 
 com a mobilidade, 
 minimizando os 
 deslocamentos ao centro 
 da cidade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  16 

 A proposta é de somente 
 dois pavimentos nas 
 construções "sem 
 sofismas" de mais 
 pavimentos 

 4  Neste processo de adequação não foram propostas alterações no mapa de 
 zoneamento e nos respectivos gabaritos já definidos no Plano. 

 Pântano do 
 Sul  APD  17  Se municipalizar as SC 

 quem vai patrulhá-las?  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Pântano do 
 Sul  APD  18  Projeto de entorno escolar 

 conforme anexo  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Pântano do 
 Sul  APD  19 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento. No plano de 
 1985 era ARP3, APL e 
 APP. Agora é APP, APL e 
 APC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  20 

 A alteração do plano 
 diretor sacrificou muito o 
 potencial construtivo da 
 região. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  21  Área do entorno escolar  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 
 Pântano do 

 Sul  APD  22  Evitar desapropriações 
 impostas por APP  4  As alterações no zoneamento ambiental buscam evitar a necessidade de 

 desapropriação de grandes 

 Pântano do 
 Sul  APD  23 

 Solicitação de redução de 
 exigência de área mínima 
 prevista para a estrada 
 Rozália Paulina. O lote em 
 questão ficará irregular. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  24 

 Referendar os 2 parques 
 (Parque Urbano do 
 Entorno Escolar e Parque 
 da Planície do Pântano do 
 Sul). Gabarito de 2 pisos 
 sem ático e pilotis 

 4  Neste processo de adequação não foram propostas alterações no mapa de 
 zoneamento e nos respectivos gabaritos já definidos no Plano. 

 Pântano do 
 Sul  APD  25 

 Regularização viária do 
 meio da praia do Pântano 

 do Sul - servidão 
 Leodoneto Manoel Adão 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  26 

 Deve-se permitir a 
 ocupação do Pântano do 
 Sul em toda sua Planície, 
 evitando invasão e a 
 formação de favelas na 
 região 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  27 

 Sugestão de que se 
 retome o zoneamento 
 anterior da planície, 
 retornar para AUE 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  28 

 Manutenção da planície do 
 Pântano do Sul como 
 AUE, pois ainda não foi 
 desenvolvido qualquer 
 estudo técnico capaz de 
 identificar as condições 
 ambientais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  29 

 Manutenção da planície do 
 Pântano do Sul como 
 AUE, pois ainda não foi 
 desenvolvido qualquer 
 estudo técnico, capaz de 
 identificar as 
 condicionantes ambientais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  30 

 Maior entendimento sobre 
 conceitos de 
 desenvolvimento 
 sustentável e progresso 

 4  Não foram feitas alterações nos princípios e estratégias já aprovados no Plano 
 Diretor, que utilizam desses conceitos. 

 Pântano do 
 Sul  APD  31 

 Solicitação de revisão de 
 zoneamento para APL - 
 APC 2. No Matadeiro 
 conforme moldes do Plano 
 Diretor de 1985, pois não 
 há manguezal 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  32  Falar sobre como o 

 Matadeiro está  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  33 

 Validar diretrizes 
 aprovadas na audiência 

 distrital. 
 Mobilidade: manutenção 
 da caixa da via SC 406, 

 evitar novas vias para não 
 aumentar adensamento, 
 criação da UC Planície 

 Pântano, UC do Entorno 
 Escolar, área para 
 Saneamento baixa 

 densidade ,2 pavimentos 
 regularização fundiária, 

 manter áreas 
 consolidadas, cota 50 nos 

 morros. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Pântano do 
 Sul  APD  34 

 É preciso permitir e 
 distinguir a produção e 
 fabricação de alimentos e 
 bebidas para pequenos 
 produtores. Acho justo que 
 numa ARR seja possível 
 ter uma pequena fábrica 
 de alimentos ou bebidas e 
 inúmeras outras coisas 
 para fortalecer os produtos 
 locais e fomentar a 
 economia 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  35 

 Reforçar o 
 encaminhamento enviado 
 pelo núcleo distrital 
 Pântano do Sul em 
 especial seu Parque. Falar 
 sobre capacidade de 
 suporte. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  36 

 Modificação de 
 zoneamento de áreas 
 consolidadas conforme 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  37  Balanço da proposta geral  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Pântano do 
 Sul  APD  38 

 Manutenção do 
 zoneamento que era APL 
 e agora é APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  39 

 Incluir estudos 
 socioambientais sobre 
 Planície do Pântano do Sul 
 Incluir Lei de 
 Gerenciamento Costeiro 
 nas condicionantes de uso 
 para o Distrito 
 Incluir estudos de 
 viabilidade para atender 
 demanda turística do 
 distrito 
 Revisão da proposta de 
 urbanização da Estrada 
 Rozália Paulina 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APD  40 

 Inclusão de placas de 
 sinalização e advertência 

 sobre a travessia de 
 animais na Rod SC 406 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Pântano do 
 Sul  APD  41 

 Sugestão de novo traçado 
 do sistema viário da praia 

 da Armação 
 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Pântano do 
 Sul  APD  42 

 Solicitação de permissão 
 para ocupar área plana de 
 um lote em APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APD  43 

 Estender zona de APL até 
 o extremo sul da 
 propriedade do requerente 
 (85300180165001849) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  1 

 Alterar para ARM 3,5 e/ou 
 ARP 3,5 entre a SC 401 e 
 a Rod Francisco Germano 
 da Costa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  2 

 Esclarecimento sobre uso 
 racional do solo e ausência 
 da FLORAM. Ocupação 
 ilegal das alamedas 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  3 

 Solicitação de 
 esclarecimento sobre 
 crescimento populacional e 
 segurança 

 4  Não foi identificado no formulário do requerente nenhum questionamento ou 
 solicitação de alteração. 

 Canasvieiras  APD  4 
 Solicitar que a área do 
 exército continue como 
 ACI 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  5 

 Alteração de zoneamento, 
 conforme anexo. (AMS / 
 AER / APP). Demais ARP 
 ou AUE 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  6 

 Incorporar ao zoneamento 
 ATR 3.5 as "Áreas de 
 Incentivo à Hotelaria"(AIH) 
 previsto no PD anterior. 
 Para primeira quadra da 
 praia de Canasvieiras 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  7 

 Em relação ao que foi 
 entregue pelo distrito sobre 
 as AUE, a tentativa de se 
 bloquear o aumento da 
 ocupação do solo com a 
 prerrogativa de 
 atendimento de 100% do 
 saneamento nas áreas já 
 existentes, é inapropriada. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 17 



 Canasvieiras  APD  8 

 Readequar a proposta da 
 paralisação do 
 desenvolvimento do Norte 
 da Ilha sob a 
 condicionante do 
 desenvolvimento da 
 Infraestrutura 

 4 
 O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento sustentável do 
 território. Sob essa ótica, está compreendida, entre outros, a necessidade de 
 prover infraestrutura compatível com a ocupação e os usos previstos. 

 Canasvieiras  APD  9 

 Os loteamentos/ 
 Residenciais aprovados 
 com restrições maiores do 
 que o disposto no plano 
 diretor tem que ter estas 
 restrições/ diretrizes e 
 conceitos urbanísticos 
 garantidos. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  10  Alterar perfil de Sistema 
 Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  11 

 Solicitação que seja 
 mantida e aprimorada a 
 outorga onerosa do Direito 
 de Construir 

 4  A Outorga Onerosa foi mantida e teve seu texto aprimorado 

 Canasvieiras  APD  12  Defesa AUE  4  Foi inserido conceito mais preciso do que é a AUE, ressaltando seu papel no 
 processo de expansão urbana a partir de PEU. 

 Canasvieiras  APD  13  Inserir conceito mais 
 detalhado sobre AUE  4  Foi inserido conceito mais preciso do que é a AUE, ressaltando seu papel no 

 processo de expansão urbana a partir de PEU. 

 Canasvieiras  APD  14 

 Integração do Plano 
 Diretor com o Plano 
 Municipal de Saneamento 
 Básico (PIMSB) 

 4  O Plano Diretor já apresenta uma estratégia e política de saneamento básico 
 dentro do Título I, que não foi alterada no ambito deste processo de adequação. 
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 Canasvieiras  APD  15 

 Quais são as providências 
 e preocupações em 
 relação ao tratamento do 
 rio das Ostras 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  16 
 solicitação de alteração de 
 zoneamento de AUE para 
 AMC 2,5 e ARP 3,5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  17 

 Infraestrutura urbana não 
 está apta a receber a 
 quantidade de prédios 
 previsto 

 4 

 O processo de melhora na infraestrutura urbana acontece também a partir das 
 contrapartidas geradas pelo desenvolvimento economico, pelo projeto de soluções 
 inovadoras e pelo processo regular de ocupação do solo urbanizado. Portanto, não 
 é com o bloqueio de empreendimentos que se solucionarão os problemas 
 mencionados, mas sim com projetos e programas que viabilizem o 
 desenvolvimento sustentável da cidade. 

 Canasvieiras  APD  18 

 Alteração de Zoneamento 
 entre a Rod Francisco 
 Germano da Costa e a 
 SC-401 de QUE para ARP 
 3.5 ou ARM 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  19 
 Ampliação do potencial de 
 ocupação do Sapiens 
 Parque 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  20 

 Adequação dos 
 parâmetros e limites de 
 ocupação do Sapiens 
 Parque ao novo Plano 
 Diretor 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  21  Solicitação de revisão dos 
 artigos 42, 69, 70 71 (482)  4  As sugestões apontadas já foram incorporadas através de dispositivos correlatos, 

 que contemplam também o zonemaneto APT. 

 Canasvieiras  APD  22  Revisão do Zoneamento 
 conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  23  Solicitação de revisão de 
 algumas APP's  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  24  Reforço das centralidades  4 
 As centralidades estão sendo reforçadas a partir da promoção do uso misto, com 
 as mudanças na tabela de adequação de usos e dos incentivos urbanistos 
 propostos. 

 Canasvieiras  APD  25  Padrão em geral e mapas 
 de ocupação  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  26 

 Esclarecimento sobre 
 projetos versus plano 
 diretor. Construções 
 irregulares. 

 4 
 O tema de fiscalização das construções irregulares não diz respeito ao escopo do 
 Plano Diretor. Aqueles aprovadas em legislações anteriores tem direito preservado 
 em relação ao uso a partir da criação da categoria "Tolerados". 

 Canasvieiras  APD  27  Revisão do Zoneamento 
 conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  28 

 Incluir texto no artigo 119 
 (Lei complementar 
 482/2014) - Terreno de 
 marinha 

 4  A limitações dadas aos terrenos de marinha foram adequadas no Plano visando 
 melhor segurança jurídica. 

 Canasvieiras  APD  29 
 Inclusão de trilhas e 
 caminhos já contemplados 
 na Lei 5979/2002 

 4  Esses elementos entram como questão dos usos em APL e APP que passam a 
 depender das orientações do Órgão Ambiental do Município 

 Canasvieiras  APD  30 
 As ciclovias devem estar 
 contempladas no sistema 

 viário da cidade 
 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  31 
 Alteração de zoneamento 
 AUE para ARP 3,5 e AR II 
 3,5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  32 
 Alteração de zoneamento, 
 conforme anexo. AUE para 
 AMC, ARP, AMS 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  33 
 Manutenção do atual 
 gabarito das edificações 
 em jurerê internacional 

 4  Foram mantidos os gabaritos no Zoneamento, que podem variar de acordo com a 
 aplicação de incentivos ou soluções de projeto específicas. 

 Canasvieiras  APD  34  Alteração de zoneamento 
 para ARM 4,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  35 
 Alteração do zoneamento 
 da área do anexo para 
 ARM 4,5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  36 

 Inclusão de pilotis no 
 pavimento térreo e 
 manutenção do ático como 
 não sendo computados no 
 número de pavimentos. 
 Canasvieiras 6 pavimentos 

 4  Foram mantidos os gabaritos no Zoneamento, que podem variar de acordo com a 
 aplicação de incentivos ou soluções de projeto específicas. 
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 Canasvieiras  APD  37  Alteração do gabarito em 
 áreas delimitada no anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  38  Revisão do Zoneamento 
 conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  39  Eliminar bares a beira da 
 praia  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  40  Revisão do Zoneamento 
 conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  41 

 Necessidade de 
 adequação do zoneamento 
 a urbanização consolidada 
 há 40 anos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  42  Esclarecimento sobre 
 zoneamento AUE  4  Foi inserido conceito mais preciso do que é a AUE, ressaltando seu papel no 

 processo de expansão urbana a partir de PEU. 

 Canasvieiras  APD  43  Discussão sobre 
 verticalização  4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 

 Canasvieiras  APD  44 

 Solicitação de 
 esclarecimento/ 
 contestação sobre 
 alteração de gabarito Av 
 das Raias 

 4 
 O capítulo das disposições transitórias do Plano Diretor apresenta regramento 
 específico para os casos de projetos aprovados em conformidade com leis 
 anteriores. 

 Canasvieiras  APD  45  Balanço geral  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  46 

 Reclamação que a 
 AMOCAN não foi 
 convidada para as 
 reuniões do Núcleo Gestor. 
 Solicita-se uma audiência 
 pública. Melhoria na 
 mobilidade, preservação 
 ambiental e respeito aos 
 moradores fixos 

 4  Questão extemporânea 
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 Canasvieiras  APD  47 
 Sugestão de zoneamento 
 de pontos específicos da 
 praia (?) para comércio 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  48  Solicitação de alteração 
 em OUC conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  49  Alterar ARP 4,5 para ARP 
 2,4  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  50 
 Ajustar Aci no terreno da 
 polícia militar conforme 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  51  Alterar ACI para ARP 4,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  52  Alteração de zoneamento 
 de AVL conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  53  Solicitação de explicação 
 sobre AUE  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  54  Alterar zoneamento de ACI 
 para AMS 4,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  55  Alteração no mapa de ACI 
 conforme Anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  56 
 Solicitação de retirada de 
 servidão inexistente do 

 geoprocessamento 
 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Canasvieiras  APD  57  Alteração de zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  58 
 Manter área residencial 
 exclusiva em área 
 conforme anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  59  Mudar ACI para AMS4,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  60  Artigo 3º. Alterar texto na 
 definição XII Bicicletário  4  A definição de bibicletário foi retirada do Glossário, já que contempla conceito com 

 pouca complexidade. 

 Canasvieiras  APD  61 
 Retirar do artigo que os 
 terrenos de marinha são 
 não edificantes 

 4  A questão indicada foi incorporada às adequações feitas sobre os terrenos de 
 marinha. 
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 Canasvieiras  APD  62  Solicitação de alteração no 
 Art. 14  4  Não foi alterado o artigo por ser parte das diretrizes e estratégias do Plano Diretor, 

 que poderão ser alteradas apenas em um processo completo de revisão. 

 Canasvieiras  APD  63  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  64  Solicitação de alteração do 
 zoneamento para APL-E  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  65  Estabelecer igualdade no 
 zoneamento  4  Foi criado dispositivo que possibilita garantir a isonomia entre lotes com as 

 mesmas características a partir de estudo específico. 

 Canasvieiras  APD  66 

 Manutenção de no máximo 
 4 andares para os prédios 
 em todo o bairro de jurerê 
 internacional 

 4  Foram mantidos os gabaritos no Zoneamento, que podem variar de acordo com a 
 aplicação de incentivos ou soluções de projeto específicas. 

 Canasvieiras  APD  67 

 Solicitação de 
 esclarecimento sobre 
 zoneamento da região 
 Jurerê Tradicional 

 4  Foram mantido o Zoneamento, sendo que os parâmetros podem variar com a 
 aplicação de incentivos ou soluções de projeto específicas. 

 Canasvieiras  APD  68 

 Como ficam as áreas em 
 que os zoneamento foi 
 alterado na nova proposta 
 mas já existe edificação / 
 construção conflitante 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  69 
 Como ficam as aprovações 
 já realizadas caso sejam 
 suspensas? 

 4 
 O capítulo das disposições transitórias do Plano Diretor apresenta regramento 
 específico para os casos de projetos aprovados em conformidade com leis 
 anteriores. 

 Canasvieiras  APD  70  Regularização fundiária de 
 área conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  71  incluir ciclovias e calçadas 
 nas SC 400,0 401 e 402  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  72  Questionamento sobre 
 mudança de zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  73 
 Atender a Lei Federal no 
 que tange a regularização 
 ambiental 

 4  As adequações visaram adequar a matéria ambiental do Plano Diretor às normas 
 superiores. 

 Canasvieiras  APD  74 

 Alterar sistema viário , 
 classificação da via e 

 desenho do perfil, corrigir 
 nomenclatura da via na 

 Tabela. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Canasvieiras  APD  75  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  76  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  77  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  78  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  79  Manter ARM 4,5 do plano 
 antigo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  80  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  81  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Canasvieiras  APD  82 

 Criação de parques e 
 praças. Criação do parque 
 Natural Municipal Ilha do 
 Francês. Parque de 
 Canajurê 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  83  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  84  Alteração de Zoneamento 
 de ARP 2.5 para ARM 3.5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  85  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  86  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  87  alteração de zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Canasvieiras  APD  88  Alterar sistema viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  89  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  90  Alteração de perfil do 
 Sistema Viário  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Canasvieiras  APD  91 
 Encaminhamento da 
 proposta da comunidade 
 da Daniela 

 4 

 A ficha apresentada contempla questões relativas ao mapa de zoneamento, que 
 não esta sendo tratado neste processo, aos terrenos de marinha, que foram tratado 
 na minuta em consonancia com o apresentado, e à tabela de adequação de usos, 
 que também teve a sugestão incorporada à minuta. 

 Canasvieiras  APD  92 

 Verificar ocupação 
 irregular de áreas 
 destinadas à espaços 
 públicos nos loteamentos 
 aprovados 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APD  93 

 sugestão de alongamento 
 da demarcação de AMS 
 3,2 sobre a margem da SC 
 402 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Canasvieiras  APD  94 
 Sugestão de ampliar ATR 
 3,4 1sobre área com 
 edificações de pousadas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  1 
 Alterar zoneamento 
 passando de APL para 
 ARP, ARM ou ARR 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  2 

 Alteração de viabilidade 
 entre travessão / dunas - 
 sugestão: AMC 3.5 e APR 
 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  3 

 Alteração de APP para 
 outras zonas. Modificação 
 de ARR para área 
 residencial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  4 

 Alteração no sistema viário 
 planejado, não fazer 

 conexão da R. Canto das 
 Corujas com o Travessão 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Rio Vermelho  APD  5  Calçamento da rua Rio 
 Vermelho  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Rio Vermelho  APD  6 

 Esclarecimento sobre o 
 critério usado para a área 
 definida de marinha pela 
 união 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  7 

 Esclarecimento sobre 
 dimensionamento do 
 zoneamento de área que 
 possui até 3 tipos de área 
 (AMC, ARR, APP) Rod 
 João Gualberto Soares 
 5646 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  8 

 Calçamento da Servidão 
 Rio Vermelho, Veículos 
 sucateados depositados 
 ao longo da rua, coleta de 
 lixo depositados nas 
 esquinas 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  9 
 Alteração de zoneamento 
 para aumentar o número 
 de pavimentos possíveis. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  10 

 Que a audiência pública 
 seja deliberada oficinas 
 com os mapas. 
 Geoprocessamento 

 4  Não foram propostas alterações nos mapas do Plano Diretor, pois trata-se de um 
 processo de adequação apenas do texto e das tabelas em anexo. 

 Rio Vermelho  APD  11 
 Calçamento na servidão. 
 Retirada de cachorros da 
 rua. Segurança. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  12 

 Saúde, educação, 
 educação, quantidade de 
 pessoas versus qualidade 
 de vida 

 4  O desenvolvimento do Plano Diretor tem como objetivo contribuir para o aumento 
 da qualidade de vida. 

 Rio Vermelho  APD  13 
 Propostas diversas 
 pautadas na estrutura do 
 desenvolvimento urbano. 

 4 
 O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento sustentável do 
 território. Algumas das demandas apontar tem mais relação com processos que 
 extrapolam a competencia do Plano Diretor. 
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 Rio Vermelho  APD  14 
 Alteração de zoneamento 
 na rua Moinho de AMC 
 para ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  15 
 Alteração de zoneamento 
 na rua Moinho de AMC 
 para ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  16 
 Sugestão de utilização da 
 ZEIS para regularização 
 fundiária 

 4  As ZEIS já são espaços prioritários para as políticas de regularização fundiária. 

 Rio Vermelho  APD  17 

 Seção II e Sobre ZEIS. 
 Criação de AVL ligando 
 transversalmente o parque 
 do rio vermelho e as APPs 
 do Morro e Planícies a 
 oeste do bairro. Criação de 
 mais zoneamentos para 
 ZEIS 

 4  Não foram propostas alterações nos mapas do Plano Diretor, pois trata-se de um 
 processo de adequação apenas do texto e das tabelas em anexo. 
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 Rio Vermelho  APD  18 

 Manejo Agroflorestal nas 
 zonas APL-E e APL-P, 
 promovendo o cultivo de 
 alimentos e a preservação 
 ambiental. Caracterizar 
 como agroecológico. Nos 
 usos em APL permitir a 
 criação de viveiros de 
 mudas nativas. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  19 

 Proposta de 
 competitividade de outras 
 empresas para o 
 transporte publico (onibus, 
 uber, etc) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  20 
 Solicitação de alteração de 
 zoneamento conforme leis 
 antigas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  21 
 O IPUF está utilizando a 
 informação do IBAMA na 
 sua elaboração? 

 4  Nesse processo específico de adequação não foi necessária a utilização de 
 informações do IBAMA 

 Rio Vermelho  APD  22 

 Qual o critério adotado 
 para a mudança das Áreas 
 de exploração Rural (AER) 
 para APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  23 

 Falta de calçamento, 
 alagamento. Solicitação de 
 informação de uso de 
 verba destinada ao 
 calçamento 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  24 

 Falta de calçamento, 
 alagamento. Solicitação de 
 informação de uso de 
 verba destinada ao 
 calçamento. Mesmo anexo 
 da ficha 23 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  25 

 Falta de calçamento, 
 alagamento. Solicitação de 
 informação de uso de 
 verba destinada ao 
 calçamento. Mesmo anexo 
 da ficha 23 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  26 

 Falta de calçamento, 
 alagamento. Solicitação de 
 informação de uso de 
 verba destinada ao 
 calçamento. Mesmo anexo 
 da ficha 23 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  27 

 Abertura de novas 
 empresas de transporte 
 coletivo, metrô de 
 superfície, túneis para 
 facilitar o deslocamento 
 viário 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Rio Vermelho  APD  28  Fiscalização de APPs e 
 redes de água pluvial  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  29 

 Cobrar dos proprietários a 
 construção de calçadas, 
 construção de trevo do 
 travessão, construção de 
 delegacia de polícia, 
 ampliação do posto de 
 saúde 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  30 
 Solicitação de alteração do 
 zoneamento para ATR ou 
 ARP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  31  Solicitação de alteração de 
 nascente no mapa  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  32 

 Definir novas áreas rurais 
 (ARR), conforme o uso da 
 terra atual, e que não 
 foram considerados, e 
 usos potenciais para 
 atividades agropecuárias. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  33  Alteração de mapa da APP 
 Lagoa da Conceição  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  34 

 Sugestão de alteração no 
 texto da lei do plano diretor 
 conforme documento 
 entregue 

 4  Não foi alterado o artigo por ser parte das diretrizes e estratégias do Plano Diretor, 
 que poderão ser alteradas apenas em um processo completo de revisão. 

 Rio Vermelho  APD  35 

 Definir novas ACIs, além 
 das demarcadas, já que 
 estas estão quase 
 totalmente ocupadas, para 
 atender a demanda de 
 inúmeros equipamentos 
 públicos solicitados pela 
 comunidade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  36 

 Correção no texto do artigo 
 30, Inciso IV, alinea d - 
 Sigla de Área Mista de 
 Serviços está errada, 
 corrigir de MAS para MAS 

 4 
 Não foi alterado o artigo por ser parte das diretrizes para políticas setoriais 
 previstas do Plano Diretor, que poderão ser alteradas em um processo completo de 
 revisão. 

 Rio Vermelho  APD  37 

 Remoção das vias 
 projetadas saindo da Rod. 
 João Gualberto Soares em 

 direção a Lagoa da 
 Conceição, e outra que sai 
 do condomínio Cidade da 

 Barra. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Rio Vermelho  APD  38 

 Suprimir caput e parágrafo 
 único. Pode ser suprimido 
 porque já foi tratado na 
 seção das Áreas de 
 Preservação Permanente 

 4  Os artigos sobre as APPs foram revistos em adequação às normas superiores. 

 Rio Vermelho  APD  39  Incluir "praias" no Art 37.  4  Os artigos sobre as APPs foram revistos em adequação às normas superiores. 

 Rio Vermelho  APD  40 

 Alterar o Art 38 para " Os 
 primeiros 15 metros da 
 faixa marginal dos cursos 
 d'água, lagunas, lagoas e 
 reservatórios d'água são 
 de uso público e 
 destinam-se à livre 
 circulação e passagem da 
 comunidade no interesse 
 da pesca, da navegação e 
 recreação, sendo vedada 
 nelas a construção de 
 muros ou cercas de 
 qualquer espécie 

 4 
 A redação sugerida implica em desapropriação de grandes áreas do território 
 municipal, sendo, portanto, tecnicamente inviável. Quanto a vedação de 
 construções, para dessas áreas já está protegida pela norma federal. 
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 Rio Vermelho  APD  41 

 Alterar caput do Art 39 
 para "São usos permitidos 
 em APP as atividades 
 eventuais ou de baixo 
 impacto ambiental como a 
 implantação de trilhas para 
 o desenvolvimento do 
 ecoturismo, a construção 
 de rampa de lançamento 
 de barcos e pequeno 
 ancoradouro, e a 
 implantação de parques 
 urbanos, inclusive com 
 suas instalações de apoio, 
 mediante autorização do 
 órgão ambiental 
 competente" 

 4  Os usos permitidos em APP serão as atividades eventuais ou de baixo impacto 
 ambiental mediante autorização do órgão ambiental. 

 Rio Vermelho  APD  42 

 Alterar o inciso IV do Art 
 78 para "Instalação de 
 rede de água e rede de 
 drenagem pluvial" 

 4  Considera-se esgoto pluvial uma rede separada da rede de esgoto comum. 
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 Rio Vermelho  APD  43 

 Alterar o inciso I do Art 86 
 para: "A aprovação de 
 condomínios residenciais 
 unifamiliares ficará 
 condicionada a: 
 I - Doação ao município da 
 área verde de lazer (AVL) 
 e/ou Área Comunitária 
 Institucional (ACI) e área 
 frontal e desimpedida de 
 acessos, à critério do 
 IPUF, segundo o grau de 
 carência de tais 
 equipamentos onde se 
 localiza o condomínio, de 
 pelo menos 20% da área 
 parcelável do imóvel, com 
 o mínimo de 1.200m² da 
 área contínua, em local 
 compatível com o 
 interesse geral; e" 

 4 
 A necessidade de doação de áreas nos condomínios unifamiliares ficará orientada 
 por diretrizes urbanísticas, sendo que os mesmos somente serão permitidos em 
 APL. 
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 Rio Vermelho  APD  44 

 Alterar o Art 101 para " Os 
 ocupantes e os foreiros 
 dos terrenos de marinha 
 poderão, na parte do 
 imóvel definida como 
 afastamento das 
 edificações, reservada a 
 área exigível para 
 circulação de pedestres, 
 realizar trabalhos de 
 ajardinamento, horticultura 
 e arborização, devendo 
 observar as normas 
 relativas ao uso de 
 espécies exóticas 
 invasoras, bem como 
 implantar equipamentos 
 sumários de lazer e 
 recreação e ranchos 
 rústicos para guarda de 
 embarcações destinadas à 
 pesca artesanal e à 
 maricultura". 

 4  Os artigos relativos aos terrenos de marinha foram revogados por conterem 
 disposições que fogem a competência do Plano Diretor. 

 Rio Vermelho  APD  45 

 Corrigir artigo 104. 
 Vincular ao artigo 134, pois 
 erroneamente foi citado o 
 artigo 136 que não trata de 
 APC 

 4  Considerar correção do artigo 126 

 Rio Vermelho  APD  46 
 Correção no texto da lei: 
 Art. 105 conforme texto na 
 solicitação 

 4  Considerar correção do artigo 127 

 Rio Vermelho  APD  47  Revisão no texto da lei, art. 
 125 - está incompreensível  4  Considerar sugestão de redação para o artigo 140 
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 Rio Vermelho  APD  48 

 Dúvida sobre 
 funcionamento da Outorga 
 Onerosa do Direito de 
 construir 

 4 
 A outorga onerosa é um instrumento que oportuniza a construção ampliando o 
 índice de aproveitamento até alcançar os parâmetros máximos definidos pela 
 legislação. 

 Rio Vermelho  APD  49  Proposta de inclusão de 
 artigo na Seção II.  4  Os limites de ocupação em APL são regulados pela regra geral (Tabela de Limites 

 de Ocupação), não sendo necessária a inclusão de dispositivo neste artigo. 

 Rio Vermelho  APD  50  Definir novas AVLs, além 
 das demarcadas no mapa.  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  51 

 Descentralizar as áreas 
 indicadas para comércio, 
 serviços e indústrias 
 (ARM, AMC, MAS) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  52 
 Revisar mapa, o distrito 
 não está mapeado por 
 completo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  53 

 Via projetada com início no 
 travessão deve ser 

 exclusiva para ciclistas e 
 pedestres 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Rio Vermelho  APD  54 

 Propostas diversas: 
 Melhorar acesso a praia, 
 instalação de lombada, 
 calçada, ampliação no 
 horário e linhas de 
 transporte coletivo 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  55 
 Pede mais audiências pois 
 o local estava 
 subdimensionado 

 4  Questão relativa ao procedimento adotado em 2016. 

 Rio Vermelho  APD  56 

 Alteração no zoneamento 
 na parte oeste do Rio 
 Vermelho, onde está Rural, 
 mudará para ARP e APL. 
 100m depois do rio das 
 capivaras mudar ser APL. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  57 

 Definir critério para 
 sobreposição / extensão 
 de zoneamentos distintos 
 em uma mesma área 
 (Terreno) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  58  Unificação do zoneamento 
 ARP e ARM  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  59 

 Alteração das ARM e ARP 
 quanto aos gabaritos 
 permitindo multifamiliares 
 e centralidade do bairro - 
 e/ou 4 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  60 

 Propostas e solicitações 
 diversas referente a 
 mobilidade e 
 gerenciamento de resíduos 
 conforme texto presente 
 na ficha de inscrição 

 4 

 Alguns aspectos apontados fogem do escopo do Plano Diretor, sendo objeto de 
 ações das políticas setoriais tratadas por órgãos específicos da prefeitura a partir 
 de outros instrumentos. Quanto ao sistema viário, foi proposto dispositivo que 
 possibilita a revisão pontual do sistema projetado a partir de critérios técnicos. 
 Foram também mantidos os gabaritos no Zoneamento, que podem variar de acordo 
 com a aplicação de incentivos ou soluções de projeto específicas. 

 Rio Vermelho  APD  61  Várias solicitações de 
 alteração de zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  62 
 Alteração no zoneamento 
 no Muquém de ARP 2.4 e 
 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  63  Fiscalizar moradias 
 multifamiliares.  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  64 
 Transformar em AVL lote 
 localizado no CEP 
 88060-415 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  65  Redução da densidade 
 para 2,5 ou 3,5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  66 
 Remoção da estrada no 

 sopé das dunas no fim da 
 servidão - ou seja, a 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 estrada atrás da praia 
 Moçambique 

 Rio Vermelho  APD  67 

 Revogação da via 
 projetada do sopé das 

 dunas ao Parque 
 (10.70.2.1.3) 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Rio Vermelho  APD  68  Inclusão de Áreas Rurais 
 no Distrito  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  69  Alteração de APL para 
 ATR  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  70 
 Área destinada ao trato de 
 animais de rua, centro de 
 zoonose. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Rio Vermelho  APD  71 

 Revisão do 
 enquadramento da área de 
 quilombo Vidal Martins 
 para área de zoneamento 
 cultural histórico 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  72 

 1) Alteração de 
 zoneamento de ARP 2.5 
 para ATR ou MAS, ARE, 
 AMC. 2) Correção e 
 Revisão nas áreas de 
 marinha 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  73 
 Criar uma cartilha 
 educativa ilustrada no 
 plano diretor 

 4  O IPUF já dispõe de materiais ilustrativos sobre diversos instrumentos e 
 dispositivos do Plano Diretor, mas considera a necessidade de aprimorá-los. 

 Rio Vermelho  APD  74  permitir que possa haver 
 turismo na área rural  4 

 Rio Vermelho  APD  75  Vários tópicos (ficha 
 entregue em cima da hora)  4 

 Sobre as APPs, foi criado dispositivo que possibilita a revisão dos polígonos do 
 zoneamento a partir de critérios técnicos, especialmente quando os atuais não 
 estiverem devidamente justificados. 

 Rio Vermelho  APD  76 
 Gostaria de saber se 
 existe comunicação entre 
 IPUF e SUSP 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  77  Coleta seletiva. Ver ficha 
 60  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 
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 Rio Vermelho  APD  78 

 situação da área rural, 
 APP e APP. No sentido 
 Barra da Lagoa para 
 Ingleses, lado esquerdo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  79  Vários tópicos (ficha 
 entregue em cima da hora)  4  Foram mantidas os gabaritos zoneamento, que podem variar de acordo com a 

 aplicação de incentivos, instrumentos ou soluções de projeto específicas. 

 Rio Vermelho  APD  80 
 Alteração de mapa. As 
 áreas de ZEIS e AEIS não 
 aparecem no plano diretor. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Rio Vermelho  APD  81  Incluir delimitação de área 
 de compostagem no mapa  4  Foram mantidas as definições do mapa de zoneamento, que podem variar de 

 acordo com a aplicação de instrumentos. 

 Rio Vermelho  APD  82  Fiscalização do parque 
 estadual  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  83 

 Revisão das áreas de 
 pastagem. O bairro não 
 possui mais características 
 de área rural. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Rio Vermelho  APD  84 

 Não há rede de esgoto, 
 enquanto no texto está 
 escrito que existe. Alterar 
 dados demográficos. Levar 
 em consideração o Rio 
 João Gualberto pois 
 inunda. Mapear lagoas 
 intermitentes do Rio 
 Vermelho 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Rio Vermelho  APD  85 

 Solicitação de oficina de 
 esclarecimentos gerais 
 quanto às demandas do 
 distrito 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  1 

 Precisa aumentar a taxa 
 de ocupação para 
 construção residencial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  2 

 Alteração de zoneamento 
 na área em anexo - APL-E 
 para ARM 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  3 

 Oficializar e estender por 
 mais 200 metros a rua 
 Maria do Nascimento 

 Costa na Vargem do Bom 
 Jesus e corrigir numeração 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  4 

 Alteração do zoneamento 
 do Kart Clube de ACI-2 
 para ARM 4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  5 

 Solicita alteração do 
 zoneamento de APP E AP 
 para poder edificar e 
 parcelar 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  6 

 Requerente solicita a 
 previsão de construção de 
 Praças/ Áreas públicas no 
 distrito. 

 4  Foram aprimorados os intrumentos que possibilitam um incremento no número de 
 áreas públicas, praças e áreas de fruição pública. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  7  Solicitações do núcleo 

 gestor em anexo  4 
 A gestão democrática do Plano Diretor se dá pelo Conselho da Cidade, sendo que 
 a criação de Conselhos Distritais poderá acontecer conforme a existências de 
 planos dirstritais ou específicos para o bairro. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  8 

 Complementação do texto 
 da lei complementar, a 
 revisão e adequação do 
 zoneamento e tabela de 
 limites de ocupação, e 
 revisão e adequação da 
 tabela de usos para a 
 adequação do 
 empreendimento ao novo 
 plano diretor 

 4 
 Foram propostas adequações no conceito e parâmetros relativos ao zoneamento 
 APT, contemplando diversas das questões abordadas. Entretanto, não foram feitas 
 alterações no mapa de zoneamento. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  9 

 Adequar tabela de uso de 
 área de parque tecnológico 
 do Sapiens Parque do 
 novo Plano Diretor, 
 ampliando o potencial do 
 parque 

 4 
 Foram propostas adequações no conceito e parâmetros relativos ao zoneamento 
 APT, contemplando diversas das questões abordadas. Entretanto, não foram feitas 
 alterações no mapa de zoneamento. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  10  Alteração no texto da lei 

 conforme anexo  4 
 Foram propostas adequações no conceito e parâmetros relativos ao zoneamento 
 APT, contemplando diversas das questões abordadas. Entretanto, não foram feitas 
 alterações no mapa de zoneamento. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  11 

 Alteração dos parâmetros 
 e limites de ocupação do 
 Sapiens Parque 

 4 
 Foram propostas adequações no conceito e parâmetros relativos ao zoneamento 
 APT, contemplando diversas das questões abordadas. Entretanto, não foram feitas 
 alterações no mapa de zoneamento. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  12  Alteração de zoneamento 

 conforme anexo  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 56 



 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  13 

 Alteração do zoneamento 
 na faixa frontal do 
 loteamento Portal do Norte 
 - Zeis - 3 para AMC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  14 

 Esclarecimento sobre 
 como construir em APP de 
 forma legal (32% do 
 terreno está em APP) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  15 

 Regularização do 
 endereço (Servidão Flor da 
 Ilha - Vargem do Bom 
 Jesus) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  16 

 Alteração de zoneamento 
 na área em anexo de 
 ARP-2.5 para ARP-3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  17 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APP para 
 ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  18 

 Regularização/ legalização 
 da Rua Maria Marta dos 
 Santos, revendo 
 zoneamento, caso 
 necessário (demarcar a 
 área como ACAU) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  19 

 Alteração de Zoneamento 
 na área localizada no 
 mapa em anexo de ZEIS-3 
 para AMS-4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  20  Balanço do PDP  4 

 As declarações apresentadas foram consideradas como fora do mérito de 
 discussão do texto e anexos do Plano Diretor em 2021 por tratarem de: problemas 
 setoriais muito específicos, propostas específicas e melhoria nos equipamentos 
 urbanos e comunitários, balanços gerais do processo, declarações sobre bairros ou 
 localidades específicas, esclarecimentos sobre questões diversas, fiscalização do 
 uso do solo, questões administrativas, problemas relativos à situação do Plano 
 Diretor em 2016, entre outros. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  21 

 Proposta a não 
 verticalização para que 
 assim haja a garantia do 
 recurso natural em 
 especial a água e sistema 
 viário pensando na 
 acessibilidade 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  22 

 Transformar uma APP em 
 ACI. Área com +/- 14 mil 
 m² localizada no bairro 
 Ponta das Canas, na Rua 
 Jornalista Jaime de Arruda 
 Ramos, fundos. Conhecido 
 como antiga Sede da 
 AAPC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  23 

 Regularização de Ruas 
 nos Bairros, Ponta das 
 Canas, Lagoinha e Praia 
 Brava. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  24 

 Solicitação de que os 
 pescadores tenham área 
 para construção próximo à 
 praia, em Ponta das Canas 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  25 

 Alterações de zoneamento 
 na área do Sapiens 
 Parque 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  26 

 Fazer Dragagem da lagoa 
 das Gaivotas e colocar 
 barcos dos pescadores 
 mais próximos 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  27 

 Propostas diversas 
 (Creche, drenagem do rio 
 papaquara, tratamento de 
 esgoto, coleta de lixo 
 reciclável) reclamação com 
 relação a divulgação da 
 audiência em cima da 
 hora. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  28 

 Solicitação de que sejam 
 respeitadas pessoas como 
 a requerente que acatou 
 pedido de viabilidade 
 negado e assistiu 
 loteamento clandestino e 
 invasão em sua 
 propriedade 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  29 

 Esclarecimento sobre 
 definição de modificação 
 no zoneamento de APL 
 para APR 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 60 



 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  30  Alteração de zoneamento 

 ARP 6.5 para ARP 2  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  31 

 Solicitação de alteração de 
 APP para APL, conforme 
 plano anterior 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  32 

 Esclarecimento sobre o 
 zoneamento para o sapien 
 parque 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  33 

 Inclusão de AVL's e ACI no 
 distrito, exclusão de ARP 
 6.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  34 

 Esclarecimento a respeito 
 das propriedades que 
 estão junto às orlas de 
 Ponta das Canas, 
 Lagoinha e Praia Brava, 
 especificamente pela 
 propriedade na rua 
 Deputado Fernando 
 Viegas, nº 10. Hoje não se 
 pode reformar as 
 propriedades. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  35 

 Revisão do zoneamento 
 da APP para a R. Epitácio 
 Bittencourt e entorno. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  36 

 Solicitação de alteração do 
 zoneamento APL do 
 imóvel localizado na Rua 
 Leonel Pereira 1960 em 
 frente ao Cond Res Green 
 Hills, para ARP 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  37  Resposta à audiência  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  38 

 Esclarecimento a respeito 
 da viabilidade para 
 comércio na rua Leonel 
 Pereira 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APD  39 

 Moradores incomodados 
 com os transtornos 
 ambientais causados pelo 
 empreendimento Argailha 
 que não possui EIV.. Foi 
 ampliada a faixa da zona 
 mista de serviço na SC 
 403 trazendo transtornos. 
 Pede-se que seja alterado 
 o caput e "obrigado" a 
 realização de audiência 
 pública para o item XXXI 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 (inciso) que não tem 
 regramento próprio 

 Barra da 
 Lagoa  APD  1 

 Ausência ou retirada da 
 estrutura do plano que diz 
 respeitos aos programas e 
 projetos estratégicos 
 política de 
 desenvolvimento urbano 

 4 

 O Plano Diretor contém diretrizes para as políticas setoriais, instrumentos e 
 incentivos urbanísticos, paramentros de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
 Programas e projetos estratégicos são orientados, mas o desenvolvimento dos 
 mesmos caberá à outros intrumentos legais e ações do Poder Público. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  2 

 A ATR deve contemplar de 
 forma explícita no texto as 
 atividades consolidadas na 
 Barra da Lagoa: garagem 
 náutica, marinas, 
 gastronomia, estaleiros, 
 pesca, mergulho. Todas 
 essas atividades e seu 
 comércio já existem há 
 décadas, funcionando por 
 toda a Barra da Lagoa. 

 4 
 As adequações na Tabela de Adequação de Usos buscam viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas nas áreas residenciais, de acordo com as 
 características do bairro. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  3 

 Solicita a manutenção do 
 antigo plano diretor da 

 urbanização e expansão 
 dos acessos ao beco dos 
 coroas, interligando todas 
 as servidões a Rod. João 

 Gualberto Soares 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  4 

 Esclarecimento sobre os 
 limites do distrito com os 
 parques, APP e APL, 
 Propostas de alterações e 
 abertura de novas vias e 
 passeios conforme anexo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  5 

 Falta espaço de lazer na 
 Fortaleza. Falta plano de 
 sistema viário entre Barra 
 da Lagoa e Centro, opção 
 além do Rodoviário. 
 Construção de ciclovia 
 entre Barra da Lagoa e 
 Lagoa da Conceição e São 
 João do Rio Vermelho 

 4 
 Foram propostas adequações visando a ampliação dos espaços de lazer nos 
 bairros e a possibilidade de revisão do sistema viário projetado. Outras questões 
 fogem ao escopo do Plano Diretor e cabem às políticas setoriais específicas. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  6 

 Proposta de implantação 
 de passeios conforme 
 texto da proposta. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  7 

 Ampliar ART 2.5 para cada 
 lado da rua Laurindo José 
 de Sousa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  8 

 Por que a reforma da 
 ponte do Canal da Barra 
 não é contemplada no 
 produto 18 do PLAMUS, 
 entregue em novembro de 
 2015? Quais são as áreas 
 determinadas como praças 
 públicas no distrito? 

 4  Sobre as áreas públicas, foram propostas adequações visando a ampliação dos 
 espaços de lazer nos bairros. 
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 Barra da 
 Lagoa  APD  9 

 Esclarecimento quanto a 
 tabela de usos das áreas 
 residenciais em relação 
 aos estabelecimentos 
 comerciais permitidos e Nº 
 de pavimentos nas áreas 
 turísticas residenciais. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  10 

 Parque Florestal/ Sistema 
 Aquaviário no Verão / 
 Borda do Canal 

 4 
 Em relação ao Parque Florestal do Rio Vermelho, não foi possível compreender 
 qual é o questionamento ou sugestão de alteração. As outras questões fogem ao 
 escopo do Plano Diretor. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  11  Balanço do PDP  4  O requerente apenas solicitou manifestação oral e fez esclarecimentos sobre o 

 processo do Plano Diretor. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  12 

 Esclarecimento sobre o 
 sistema multimodal, 
 mobilidade urbana e 
 transporte integrado 

 4 

 Quanto ao esclarecimento solicitado informamos que a mobilidade urbana trata do 
 deslocamento de pessoas e produtos no território e pode acontecer por diferentes 
 meios: a pé, de bicicleta, de transporte coletivo, de moto, de carro, etc. A 
 mobilidade urbana integrada e multimodal trata de estabelecer um sistema que 
 facilite a utilização de diferentes maneiras para se deslocar na cidade dando 
 oportunidade a todos. O Plano Diretor trata de macro diretrizes que serão tratadas 
 com maior detalhe no Plano de Mobilidade. O anteprojeto do Plano Diretor possui 
 como diretriz desenvolver o transporte coletivo e a promoção da sustentabilidade e 
 possui dentre outras a Estratégia de Mobilidade e Acessibilidade (Capítulo V), onde 
 estão incluídas diversas políticas para o uma Política de Desenvolvimento do 
 Transporte Coletivo dentro da Estratégia de Mobilidade e Acessibilidade (Capítulo 
 V). Informamos que o governo do Estado elaborou o PLAMUS (Plano de 
 Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis) que possui estudos mais 
 detalhados para a implantação de um sistema de transporte coletivo de média 
 capacidade. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  13 

 Esclarecimento sobre o 
 cronograma do processo 
 do Plano diretor, se ele 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 está sendo realmente 
 respeitado 

 Barra da 
 Lagoa  APD  14  Implantação de aeromóvel  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  15 

 Garantia de que as AVL de 
 condomínios e 
 loteamentos privados 
 sejam na frente do 
 empreendimento para 
 serem públicos / Sistema 
 Viário pensando na 
 acessibilidade para 
 garantir a qualidade de 
 vida das pessoas / 
 Garantia da vocação da 
 cidade turística seja 
 voltada para com o 
 socioeconômico agente 
 local / A garantia dos 
 caminhos históricos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  16  Unificação da defesa civil, 

 guarda municipal e IPUF  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  17 

 Avl nas fortaleza da barra 
 e pico dos coroas / 
 reconhecimento das vias 
 públicas já consolidadas / 
 diálogo com o canal 
 através de pistas de 
 caminhada, ciclovias, 
 decks etc / ampliamento 
 de vagas para 
 hospedagem visando 
 turismo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Barra da 
 Lagoa  APD  18 

 Zoneamento do beco dos 
 Coroas está como ATR 2.2 
 e deveria ser ARP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Barra da 
 Lagoa  APD  19 

 Ampliar discussões sobre 
 plano diretor. Ponte da 
 Fortaleza. Posição do 
 IPUF sobre oficinas líticas. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Ingleses  APD  1 

 Tornar a Rua Maria Luiza 
 Garcia em uma rua AMS, 
 pois esta rua já possui 
 muitos comércios 
 instalados, as quais geram 
 renda e também muitos 
 empregos diretos e 
 indiretos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  2 

 Alteração de Zoneamento 
 na rua Maria Luiza Garcia 
 de ARP para MAS, por já 
 ter um comércio 
 consolidado na região 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ingleses  APD  3 

 Contata-se, na versão do 
 Plano 2013, a ausência ou 
 retirada da estrutura do 
 Plano na parte do que diz 
 respeito aos programas e 
 projetos das estratégias e 
 políticas apontadas no 
 Título I - Política de 
 Desenvolvimento Urbano 
 Municipal. Plano diretor 
 sem programas e projetos 
 se torna um documento de 
 intenções. 

 4 

 O Plano Diretor contém diretrizes para as políticas setoriais, instrumentos e 
 incentivos urbanísticos, paramentros de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
 Programas e projetos estratégicos são orientados, mas o desenvolvimento dos 
 mesmos caberá à outros intrumentos legais e ações do Poder Público. 

 Ingleses  APD  4 

 Alteração de zoneamento 
 da R. do Engenho Novo de 
 ARP 2.5 para ARP 3.5 por 
 já possuir edificações de 3 
 pavimentos na região 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  5 

 Transformar todas as 
 zonas em multifamiliar. 
 Fiscalizar e punir 
 infratores/ criminosos 

 4 

 Foram mantidas as definições mapa de zoneamento, que podem variar de acordo 
 com a aplicação de incentivos, instrumentos ou soluções de projeto específicas. O 
 uso residencial multifamiliar foi permitido em um número maior de zoneamentos. 
 Outras questões fogem ao escopo do Plano Diretor. 

 Ingleses  APD  6 

 Verticalização da 
 construção civil. Esgoto. 
 Mobilidade Urbana no 
 entorno do bairro. 
 Critério quanto à 
 construção de prédios nas 
 ruas principais. 

 4 

 Foram mantidas as definições mapa de zoneamento, que podem variar de acordo 
 com a aplicação de incentivos, instrumentos ou soluções de projeto específicas. O 
 uso residencial multifamiliar foi permitido em um número maior de zoneamentos. 
 Outras questões fogem ao escopo do Plano Diretor. 
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 Ingleses  APD  7 

 Proibição de garagens em 
 subsolo e incentivo à 
 pilotis. Proibição de 
 subsolo em nosso 
 balneário pois com o lençol 
 freático alto, toda a água 
 contaminada deve é 
 recalculada por bombas e 
 lançada na rede pluvial e 
 consequentemente no rios 
 e posteriormente no mar. 
 Exemplo: Rio Capivari e 
 outros Ribeirões 
 adjacentes. 

 4  Solução foi incorporada à proposta para os casos da impossibilidade de construção 
 de subsolos. 

 Ingleses  APD  8 

 Esclarecimento a respeito 
 do enfoque para questão 
 de saneamento, obrigar 
 que novos 
 empreendimento possuam 
 pelo menos mais 50% de 
 vagas de garagem, definir 
 área de marinha, 
 problemas na mobilidade 
 durante o verão 

 4 
 Quanto às vagas de estacionamento, as exigências foram reduzidas de modo a 
 não incentivar o uso do automóvel. Outras questões fogem ao escopo do Plano 
 Diretor. 

 Ingleses  APD  9 

 Qual a fundamentação 
 legal para alterar o 
 zoneamento, considerando 
 que na última reunião com 
 os moradores foi tomada 
 decisão pelos presentes e 
 constatada em ata de que 
 seriam respeitados os 
 imóveis dos nativos que 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 possuíam imóvel com 
 escritura pública? 

 Ingleses  APD  10 

 Esclarecimento a respeito 
 das propriedades 
 existentes na área do 
 Parque municipal do 
 Santinho, no mapa do 
 plano diretor a área consta 
 como AVL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  11 

 Alteração do zoneamento 
 da R. Maria Tomasia 
 Cabral, em toda a sua 
 extensão para ARP-3 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  12 

 Mudança de zoneamento 
 de algumas Servidões de 
 ARP2-5 para AMS ou 
 AMC. Sugestões: Rua 
 Maria Luísa Garcia. Rua 
 Quadrangular 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ingleses  APD  13  Área do Siri. Trocar de 
 ACAU para ARP.  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  14 

 Retirar as APL nas áreas 
 onde o plano dos 
 balneários considerava 
 como área residencial 
 (zoneamento encaminhado 
 à câmara de vereadores). 
 Retirar ACI no imóvel 1209 
 da R Vereador Onildo 
 Lemos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  15 

 Supressão das APP's no 
 entorno da lagoa do 
 Jacaré, externas a 
 poligonal da UC Parque 
 Natural Municipal Lagoa 
 do Jacaré das Dunas do 
 Santinho 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ingleses  APD  16 

 Mapa de zoneamento do 
 distrito ingleses - bairro 
 Santinho: Correção do 
 zoneamento com retirada 
 da APL incidente no 
 entorno da APP da Lagoa 
 do Jacaré com decorrência 
 da aplicação da emenda 
 FLN 01 e redefinição pelo 
 zoneamento vizinho como 
 ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  17 

 Alteração do zoneamento 
 ACI para ARM 3.5 na parte 
 frontal do terreno de 
 número 1209 na R. 
 Vereador Onildo Lemos 
 (conforme anexo). 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  18 

 Porque mantido o índice 
 de aproveitamento atual, 
 não aumentamos o 
 número de pavimentos em 
 pelo menos igual aos 
 hotéis para que se 
 verticalize a edificação e 
 sobre mais área do terreno 
 para lazer e infiltração da 
 água da chuva no solo 
 para o aquífero 

 4  Foram mantidas as definições de coeficiente de aproveitamento e taxa de 
 impermeabilização máxima, que influem objetivamente nos aspectos destacados. 
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 Ingleses  APD  19 

 Adotar o recuo das 
 margens dos rios pela Lei 
 Federal. A Susep vem 
 adotando um mapa da 
 SPU alargando a boca do 
 rio Capivari somente para 
 o lado esquerdo e não 
 mais adotando o recuo 
 previsto em lei federal que 
 é de 30m, inviabilizando 
 terrenos com até 100m do 
 rio. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  20 
 Alteração do zoneamento 
 de ARP2-5 para ARP4-5 
 ou ATR 4-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  21 

 "Estou com entrada de 
 viabilidade do meu terreno 
 desde 22/10/2015 com 
 número E074403/2015. 
 Tenho urgência nessa 
 resposta pois dependendo 
 dela para vender o terreno 
 e auxiliar o dono dela com 
 Alzheimer a pagar as 
 despesas oriundas da 
 enfermidade." Posso dizer 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 que vim, quero a resposta 
 PARTICIPEI. 

 Ingleses  APD  22 

 Arborização de passeios 
 públicos. Deveria ser 
 incluído solução para a 
 mobilidade urbana em 
 pequenas áreas. 

 4  A arborização urbana continua a ser incentivada no Plano Diretor. No entanto, sua 
 implantação cabe às políticas setoriais e outras ações do Poder Público. 

 Ingleses  APD  23 

 Escola Básica Municipal 
 Maria Tomásio Coelho no 
 Bairro Santinho 
 superlotada com 
 necessidade de 
 construção de quadra de 
 esportes coberta 
 Servidão João Vasques da 
 SIlva com alagamentos 
 necessidade de 
 escoamento e calçamento 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Ingleses  APD  24 

 Inclusão das áreas de 
 entorno do Parque 
 Municipal Dunas do 
 Santinho, integrando ao 
 parque atualmente no 
 mapa classificado como 
 APL-P e ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  25  Balanço do PDP  4 

 As declarações apresentadas foram consideradas como fora do mérito de 
 discussão do texto e anexos do Plano Diretor em 2021 por tratarem de: problemas 
 setoriais muito específicos, propostas específicas e melhoria nos equipamentos 
 urbanos e comunitários, balanços gerais do processo, declarações sobre bairros ou 
 localidades específicas, esclarecimentos sobre questões diversas, fiscalização do 
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 uso do solo, questões administrativas, problemas relativos à situação do Plano 
 Diretor em 2016, entre outros. 

 Ingleses  APD  26  Controle do índice de 
 construção  4 

 Foram mantidas as definições de coeficiente de aproveitamento do Zoneamento, 
 que pode variar de acordo com instrumentos e incentivos. O controle da utilização 
 desses indices foge ao escopo da elaboração do Plano. 

 Ingleses  APD  27 

 Capacidade de Suporte, 
 Sistema Viário pensando 
 na acessibilidade com 
 servidão compartilhada, 
 Sistema Viário pensando 
 nas pessoas e em especial 
 ciclovia e acessos a 
 logradouros públicos / 
 Preocupação com a 
 verticalização 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. O processo de melhora na infraestrutura urbana 
 acontece também a partir das contrapartidas geradas pelo desenvolvimento 
 economico, pelo projeto de soluções inovadoras e pelo processo regular de 
 ocupação do solo urbanizado. As propostas de adequação para o sistema viário 
 considera possibilidade de revisão dos perfis viários do Plano, seguindo as 
 diretrizes nacionais da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 Ingleses  APD  28 

 Sugere-se que se 
 mantenha o zoneamento 
 na 1ª Quadra da Rua das 
 Gaivotas conforme mapa 
 do PD (ATR 4.5), e que se 
 altere o zoneamento da 2ª 
 Quadra da mesma rua 
 para ARM 4.5. O 
 Requerente questiona se 
 existe a possibilidade de 
 reduzir o número de 
 pavimentos na área em 
 questão pois já está com 
 projeto aprovado e em 
 andamento tendo em vista 
 o zoneamento previsto no 
 PD atual. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ingleses  APD  29 

 Inclusão das áreas de 
 entorno do Parque 
 Municipal Dunas do 
 Santinho, integrando ao 
 parque atualmente no 
 mapa classificado como 
 APL-P e ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  30  Qual o papel da 
 intendência no Distritos?  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Ingleses  APD  31 

 Continuidade do parque do 
 santinho 
 proteção do aquífero 
 contemplando a 
 capacidade de suporte 
 reabilitação da vila do 
 arvoredo e Angra do Reis 
 Plano de adequação 
 urbanística de Capivari 
 Plano de AVL na borda 
 das dunas de Ingleses e 
 Santinho 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ingleses  APD  32 

 Solicitações diversas 
 acerca de infraestrutura 
 urbana, fiscalização de 
 esgotos despejados na 
 rede pluvial, Solicitação 
 construção de uma praça 
 com quadra poliesportiva 
 no bairro, inclusão da 
 travessa lua nova na 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 captação de esgoto 
 sanitário 

 Sede 
 Continental  APD  1  Alteração de zoneamento 

 para AMC 4-5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  2  Mapa B-12 Manter 

 zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  3 

 Sistema viário 
 Prever alternativa 
 Ilha-Continente 

 Sistema cicloviário para o 
 continente. Entorno via 
 expressa.Duplicação 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Sede 
 Continental  APD  4 

 Que o recuo das 
 edificações seja 
 proporcional ao gabarito 
 das edificações e 
 zoneamento como forma 
 de permitir uma 
 adequação do sistema 
 viário no futuro sem 
 necessidade de gastos 
 absolutos com 
 desapropriações e 
 indenizações 
 Concomitantemente o 
 alargamento das calçadas 
 e arborização 

 4 
 Os afastamentos já são proporcionais ao gabarito, e essa relação foi aprimorada na 
 proposta. Foi proposto dispositivo que permite a revisão do sistem viário projetado, 
 em acordo com o que foi apontado. 

 Sede 
 Continental  APD  5  Na Beira Mar continental 

 toda área deve ser AVL  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  6 

 Manutenção do 
 zoneamento da marinha e 
 do terreno da EMFLOTUR 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  7 

 Proposta de alteração de 
 zoneamento e texto. 
 Proposta Secretário do 
 Continente 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  8 

 Adaptar o plano diretor 
 para que os terrenos da 
 região entre Av Ivo 
 Silveira, a rua São 
 Cristóvão, Rua Santos 
 Saraiva e Rua Cel 
 Clementino de Brito para 
 AMC 16-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  9 

 Adaptar o plano diretor 
 para que os terrenos da 
 região entre Av Ivo 
 Silveira, a rua São 
 Cristóvão, Rua Santos 
 Saraiva e Rua Cel 
 Clementino de Brito para 
 AMC 16-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  10 

 Adaptar o plano diretor 
 para que os terrenos da 
 região entre Av Ivo 
 Silveira, a rua São 
 Cristóvão, Rua Santos 
 Saraiva e Rua Cel 
 Clementino de Brito para 
 AMC 16-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  11 

 Adaptar o plano diretor 
 para que os terrenos da 
 região entre Av Ivo 
 Silveira, a rua São 
 Cristóvão, Rua Santos 
 Saraiva e Rua Cel 
 Clementino de Brito para 
 AMC 16-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  12 

 Adaptar o plano diretor 
 para que os terrenos da 
 região entre Av Ivo 
 Silveira, a rua São 
 Cristóvão, Rua Santos 
 Saraiva e Rua Cel 
 Clementino de Brito para 
 AMC 16-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  13  Alteração de uma ZEIS 

 para AMC  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  14 

 Quando houver grandes 
 empreendimentos, deverá 
 ser reservado 10% do 
 terreno para área de lazer 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  15 

 Por que não estão 
 previstas novas áreas para 
 estações de tratamento de 
 esgoto e estações de 
 transbordo de resíduos 
 sólidos? 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  16 

 Continuar zoneamento 
 AMC 12-5 entre a rua 
 Felipe Neves e Santa Rita 
 de Cássia até Aracy Vaz 
 Callado no Estreito. 
 Não considerar pavimento 
 garagens no gabarito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  17 

 Excluir as áreas 
 demarcadas como ATL na 
 beira mar continental 
 mantendo como AVL. 
 Prever ampliação da beira 
 mar continental até São 
 José 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  18 

 Que se considere todas as 
 colocações encaminhados 
 na carta e anexos de 
 10/06/2016 encaminhada 
 pela representante distrital 
 Beatriz 

 4  Não foi encontrado o documento referido na ficha. 

 Sede 
 Continental  APD  19  Projeto da Vila Aparecida  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  20 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento em rua 
 tradicional, com moradores 
 antigos filhos de 
 pescadores. Quer 
 viabilidade para 12 
 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  21 

 Esclarecimentos sobre 
 PC3, saneamento, praças 
 e beira-mar ampliada 

 4  Foram propostos dispositivos visando a ampliação dos espaços públicos e áreas 
 de fruição pública. Outras sugestões fogem ao escopo do Plano Diretor. 
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 Sede 
 Continental  APD  22  Alteração de zoneamento 

 de ARP 2-5 para ARP4-5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  23 

 Apoio a proposta o 
 presente pela entidade e 
 associações do continente 

 4  Não foi encontrada a proposta referida na ficha. 

 Sede 
 Continental  APD  24 

 Manter como AVL a área 
 da Av. Max de Souza, ao 
 lado e atrás do Posto 
 Nienke 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  25  Ciclovias no continente 

 Continuidade da PC3  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede 
 Continental  APD  26 

 Artigo 30: Acrescentar 
 após "delimitadas nos 
 mapas" o seguinte texto: 
 "delimitadas nos mapas e 
 memorial descritivo das 
 mencionadas área em 
 anexo que são partes 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 integrantes da presente lei 
 Complementar" 

 Sede 
 Continental  APD  27 

 Demandas relacionadas 
 ao aumento da densidade 
 populacional no 
 continente, 1) novos 
 empreendimento só devem 
 ser aprovados caso haja 
 projeto para mitigar os 
 eventuais problemas 
 decorrentes do aumento 
 da densidade, 2) Para a 
 outorga onerosa do direito 
 de construir deve ser 
 estabelecido o índice um 
 em todo o continente, 3) 
 Alterar a taxa de ocupação 
 para 40% nas AMC no 
 continente 

 4 

 O ponto 1) é contemplado pelo instrumento EIV, já em uso e aprimorado na 
 proposta. O ponto 2) trata de questão já contemplada pelo plano, ja determinação 
 do indice básico 1. O ponto 3) trata-se de alteração pontual do zoneamento, as 
 taxas de ocupação máximas foram mantidas conforme estava aprovadas, 
 pondendo ser alteradas por incentivos e intrumentos urbanísticos. 

 Sede 
 Continental  APD  28 

 Solicita que novos 
 empreendimentos só 
 sejam aprovados caso 
 haja infraestrutura capaz 
 de absorver as novas 
 demandas populacionais 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  29 

 Alteração do zoneamento 
 de ARM 6.5 para AVL na 
 área da R. Irmã Bonavita - 
 Estreito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  30  Solicita a construção de 

 UPA no continente  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  31 

 Manutenção e ampliação 
 das áreas verdes na região 
 do continente 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  32 

 Zoneamento da via João 
 Meirelles a partir da praia 
 de Itaguaçu até Abraão, 
 mudança de AMC 3-5 para 
 AMC 5-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  33 

 Alteração do zoneamento 
 do Manguezal de 
 Coqueiros para APP em 
 função da existência de 
 laudos técnicos da Floram, 
 Fatma e Ibama 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  34  Consolidação de um 

 zoneamento comercial  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  35 

 Regularização Fundiária 
 na comunidade do Monte 
 Cristo 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  36 

 Alteração de gabarito das 
 ruas Marques de Carvalho, 
 Rua Emílio Meyer e Miguel 
 Daux conforme mapa em 
 anexo de 4-5 para ARM 
 6-5. Admitir andar de 
 garagem e ático 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  37 

 Revisão da tabela de 
 Permissão de usos nas 
 áreas de AMC, o 
 requerente em questão 
 possui uma quadra 
 esportiva em área de 
 AMC, o qual não é 
 permitido pela tabela atual 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  38 

 Que seja adequado o 
 zoneamento ao que já 
 existe sem prejudicar o 
 terreno em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  39 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP para AMC nas 
 área conforme mapa em 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  40 

 Esclarecimento a respeito 
 das áreas em que estão 
 previsto o instrumento de 
 IPTU progressivo e os 
 esclarecimento a respeito 
 de como funciona o 
 instrumento 

 4 
 O Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo é um instrumento que 
 possui previsão no Plano Diretor, entretanto a sua aplicação demanda 
 regulamentação específica. 

 Sede 
 Continental  APD  41 

 Esclarecimento a respeito 
 da elaboração dos mapas 
 prevendo os Art. 121, 124, 
 129 e 158 do Estatuto da 
 Cidade 

 4 

 O Plano Diretor é um instrumento orientador da política de desenvolvimento 
 urbano, portanto trata de macro diretrizes e deve ser complementado e detalhado 
 com estudos, planos, programas e projetos específicos que devem ser elaborados 
 e executados a curto, médio e longo prazo. 
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 Sede 
 Continental  APD  42 

 Alteração no zoneamento 
 para AMC 4,5 até a rua 
 Evaldo Schaeffer 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  43  Reforma na Praça Renato 

 Ramos da Silva  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  44 

 Alteração no zoneamento 
 para AMC 4,5 até a rua 
 Evaldo Schaeffer 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  45 

 Alteração no zoneamento 
 para AMC 4,5 até a Rua 
 Evaldo Schaeffer 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  46 

 Esclarecimento da 
 Situação dos gabaritos na 
 Beira Mar Continental, há 
 previsão de plano de 
 mobilidade? Perspectiva 
 de Abastecimento de água 
 e esgoto, previsão de 
 construção de área de 
 lazer, etc 

 4 

 O Plano Diretor prevê instrumentos para compensação e mitigação dos impactos 
 gerados pela densificação e verticalização. Outros aspectos apontados cabem em 
 planos setoriais e/ou ações específcas do Poder Público, fugindo ao escopo do 
 Plano Diretor. 

 Sede 
 Continental  APD  47 

 Alteração de zoneamento 
 de ARM 2,5 para ARM 3,5 
 na área conforme mapas 
 em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  48 

 Parar temporariamente 
 qualquer tipo de 
 empreendimento com mais 
 de 2 pavimentos até que 
 seja resolvidos problemas 
 de infraestrutura 

 4 

 O processo de melhora na infraestrutura urbana acontece também a partir das 
 contrapartidas geradas pelo desenvolvimento economico, pelo projeto de soluções 
 inovadoras e pelo processo regular de ocupação do solo urbanizado. Portanto, não 
 é com o bloqueio de empreendimentos que se solucionarão os problemas 
 mencionados, mas sim com projetos e programas que viabilizem o 
 desenvolvimento sustentável da cidade. 

 Sede 
 Continental  APD  49 

 Estabelecer projeto de 
 sistema viário em todos os 

 bairros da região de 
 coqueiros, principalmente 

 na avenida Patrício 
 Caldeira de Andrade 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Sede 
 Continental  APD  50 

 Manter como AVL área 
 apropriada pela 
 comunidade na ponta 
 conhecida como Ponta de 
 José Francisco, Coqueiros, 
 No PD atual está 
 classificado como ATR 2,5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  51 

 Manter APP e AVL em 
 toda área da Orla de 
 coqueiros passível de 

 Operação Urbana 
 consorciada com fins 

 específicos de 
 revitalização com a 

 comunidade 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede 
 Continental  APD  52 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP 3,5 para 4,5 ou 5, 
 ou 6, na área representada 

 no mapa em anexo 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede 
 Continental  APD  53  Balanço PDP  4 

 As declarações apresentadas foram consideradas como fora do mérito de 
 discussão do texto e anexos do Plano Diretor em 2021 por tratarem de: problemas 
 setoriais muito específicos, propostas específicas e melhoria nos equipamentos 
 urbanos e comunitários, balanços gerais do processo, declarações sobre bairros ou 
 localidades específicas, esclarecimentos sobre questões diversas, fiscalização do 
 uso do solo, questões administrativas, problemas relativos à situação do Plano 
 Diretor em 2016, entre outros. 

 Sede 
 Continental  APD  54 

 Proposta de alteração no 
 texto da lei conforme texto 
 presente no requerimento 

 4 
 O dimensionamento dos sistemas urbanos conforme a demanda já corresponde a 
 prática de projeto e licenciamento de novas edificações, não sendo necessário 
 constar no texto da lei. 
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 Sede 
 Continental  APD  55 

 Solicita que nas áreas com 
 previsão de Operações 
 urbanas consorciadas, 
 sejam autorizados índices 
 maiores que o básico (1). 

 4 
 As definições específicas das OUCs fazem parte de regulamentação 
 complementar. Foi proposta a utilização do instrumento de ADI's, que precisará 
 também ainda ser regulamentado. 

 Sede 
 Continental  APD  56 

 Sugestões de 
 Macrozoneamento com 

 sugestões e critérios tendo 
 como base a estrutura 
 viária (Documento em 

 anexo). 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede 
 Continental  APD  57 

 Alteração do zoneamento 
 de ARM 3,5 para ARP 4,5 
 conforme área 
 representada no mapa em 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  58 

 Alteração de zoneamento 
 de forma a possibilitar a 
 construção de edifícios 
 com no máximo 6 
 pavimentos na área da 
 Beiramar continental 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  59 

 Solicita esclarecimento a 
 respeito da ausência de 
 programas e projetos para 
 a cidade 

 4 

 O Plano Diretor contém diretrizes para as políticas setoriais, instrumentos e 
 incentivos urbanísticos, paramentros de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
 Programas e projetos estratégicos são orientados, mas o desenvolvimento dos 
 mesmos caberá à outros intrumentos legais e ações do Poder Público. 
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 Sede 
 Continental  APD  60 

 Plano Diretor estender a 
 Faixa de zoneamento da 
 rente da Av des Pedro 
 Silva - Coqueiros para 
 mais ao fundo como no 
 plano diretor anterior e 
 aumentar o gabarito para 
 melhor distribuir o índice e 
 flexibilizar um 
 ***/empreendimento ou por 
 fim, adequar ao gabarito 
 da Av Max de Souza (AMC 
 6-5) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  61 

 Excluir o zoneamento AMS 
 12-5 previsto para as duas 
 faixas ao longo da via 
 expressa (SC 282) 
 mantendo-se o mesmo 
 zoneamento restritivo do 
 PD-1997. 
 Excluir também o 
 zoneamento AMS 16-5 
 nessa mesma faixa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  62 

 Alteração de Zoneamento 
 das áreas do Exército para 
 ACI conforme Anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental  APD  63 

 Alteração de zoneamento 
 para as áreas das ruas 
 Paula Ramos e Pascoal 
 Simone de forma a permitir 
 no máximo dois 
 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  64  Manter como APP o Morro 

 (Maciço) de Coqueiros  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental  APD  65  Processo participativo e 

 processo legislativo  4 

 As declarações apresentadas foram consideradas como fora do mérito de 
 discussão do texto e anexos do Plano Diretor em 2021 por tratarem de: problemas 
 setoriais muito específicos, propostas específicas e melhoria nos equipamentos 
 urbanos e comunitários, balanços gerais do processo, declarações sobre bairros ou 
 localidades específicas, esclarecimentos sobre questões diversas, fiscalização do 
 uso do solo, questões administrativas, problemas relativos à situação do Plano 
 Diretor em 2016, entre outros. 

 Sede 
 Continental  APD  66 

 Solicita que seja reduzido 
 o adensamento 
 populacional baseado nas 
 condicionantes ambientais 
 e capacidade de suporte 

 4 

 O adensamento populacional adequado, quando acontece de forma regular, em 
 observância às condicionantes naturais do território e à implantação de 
 infraestrutura, é positivo para a vitalidade urbana, para o desenvolvimento 
 economico e para a qualidade de vida da população. A falta de densidade e o 
 caráter irregular da ocupação já foi justamente apontado como problemática no 
 estudo realizado pelo ICES, em 2015. 

 Sede 
 Continental  APD  67  Parque do Abraão  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede 
 Continental  APD  68 

 Respeito do poder público 
 aos encaminhamentos das 
 entidades que 
 representam as suas 
 comunidades 

 4  As propostas feitas por todos os cidadãos estão sendo consideradas. 

 Sede 
 Continental  APD  69 

 Revitalização praça do 
 Balneário e arborização da 
 beira mar continental 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental  APD  70 

 Por em prática e viabilizar 
 a coleta seletiva orgânica 
 de resíduos sólidos e 
 viabilizar usinas de 
 compostagem municipal 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  1 

 Alteração na Serv João 
 Manoel Vieira s/n 
 Santinho, de APP para 
 ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  2 

 Solicita alteração do 
 número de pavimentos na 
 Av Ramos 156-Centro de 3 
 para 12 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  3 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP ou 
 equivalente na rua rosa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  4 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para área 
 compatível com edificação 
 já aprovada pela PMF na 
 rua Servidão João Manoel 
 Vieira-Santinho 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  5 

 Alteração entre as ruas 
 Souza Dutra e Manoel de 
 Oliveira Ramos, Fúlvio 
 Aducci e Eurico Gaspar 
 Dutra em relação ao 
 entorno, transformando-a 
 em AMC 10-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  6 

 Alteração de APP para 
 ARP2-5 na região entre 
 serv Carioca do Rio, Serv. 
 Guarani, Serv. A Machado 
 e outras 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  7 

 Que o IPUF garanta o 
 terreno que foi destinado 
 para a comunidade para a 
 construção de moradias de 
 baixa renda na 
 comunidade do PC3 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  8 

 Esclarecimento sobre 
 alteração de zoneamento 
 onde AVL para área 
 passível de construção 
 entre ruas Fritz Muller e 
 Dentice Linhares 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  9  Contra a moratória  4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 
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 Sede 
 Continental II  APD  10 

 Há previsão para a 
 predisposição de áreas 
 para futuras 
 implementações de ETE 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  11  Solicitação de alterações 

 no texto da lei  4 

 As definições de desmembramento foram adequadas à definição da Lei Federal 
 6766/1979. O texto do artigo 34 não foi alterado, uma vez que se trata de diretriz 
 para política setorial. O artigo que trata sobre usos em APP foi alterado 
 possibilidando enquadramento pelo Órgão Ambiental do Município. A definição das 
 modalidades de parcelamento do solo foram mantidas, uma vez que a intepretação 
 já apresentam entendimento comum. 

 Sede 
 Continental II  APD  12 

 1 - Sobre a possibilidade 
 de instalação de local para 
 depósito de resíduos 
 sólidos da cons. Civil 2 - 
 APP, ACI e AVL não 
 precisam constar no 
 zoneamento 3 - O 
 zoneamento não deve 
 perseguir os limites e a 
 identidade do proprietário 

 4 
 Sobre os zoneamento APP, ACI e AVL, foram criados dispositivos para correção 
 dos erros materiais na delimitação do mapa. Outras questões fogem ao escopo do 
 Plano Diretor. 

 Sede 
 Continental II  APD  13 

 Garantir que o terreno da 
 escola Dayse Werner 
 Salles continue em sua 
 posse 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  14 

 O PDP não prevê 
 remuneração 
 compensatória de mercado 

 4 

 A outorga onerosa é um instrumento que oportuniza a construção ampliando o 
 índice de aproveitamento até alcançar os parâmetros máximos definidos pelo 
 zoneamento. Outras questões sobre o instrumento são definidas em 
 regulamentação complementar. 
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 para a compra de índices 
 pela outorga onerosa 

 Sede 
 Continental II  APD  15 

 1 - Se há previsão de um 
 projeto de tratamento de 
 toda a borda d'água da 
 área continental 2- criação 
 de AVL na orla 3 - sobre as 
 vocações dos bairros, no 
 resgate da ocupação na 
 linha do tempo 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  16 

 Transformar a parte oeste 
 do Bairro Capoeiras e o 
 trecho entre a Av. Ivo 
 Silveira e ruas dib cherem 
 - Santos Saraiva de MAS 
 para AMC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  18 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento no 
 Condomínio Marisco II 
 passe a ser unifamiliar, e 
 não multifamiliar como 
 está sendo proposto no 
 plano 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  19 

 solicita alteração de ARM 
 6-5 para ARM 10-5 na Rua 
 Gustavo Cardoso, esquina 
 com Gil Costa - Capoeiras 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  20 

 Alteração de zoneamento 
 de ARM 4-5 para AMC 8-5 
 ou 12-5 na rua Aracy Vaz 
 Calado com Rua João 
 Evangelista Costa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  21 

 Alterar o Anexo F02 do 
 texto da lei do Plano 
 Diretor 

 4 

 As adaptações na Tabela de Adequação de Usos buscaram viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas nas áreas residenciais, de acordo com as 
 características de cada bairro. Outras definições específicas para Postos de 
 Combustível deverão ser revistas na legislação cabível. 

 Sede 
 Continental II  APD  22 

 Como fica a divisa com 
 São José, pois os galpões 
 desvalorizam a área 
 residencial. 
 Quem fiscalizará os 
 terrenos vazios? 

 4 

 As tipologias de uso na área limite entre os municípios de Florianópolis e São José 
 devem respeitar o expresso nos referidos planos diretores municipais. Quanto à 
 limpeza dos imóveis, a mesma é de responsabilidade dos proprietários e foge ao 
 escopo do Plano Diretor. 

 Sede 
 Continental II  APD  23 

 Implantação de mão única 
 nas ruas aracy vaz callado 
 e Professora antonieta de 
 barros 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede 
 Continental II  APD  24 

 Asfaltar a rua Paula 
 Ramos do lado de 
 Coqueiros 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  25 

 1 - Rever a função da sec. 
 Do continente 2 - 
 Vereadores devem 
 respeitar a demanda do 
 núcleo gestor 3 - Não a 
 verticalização 4 - faltou 
 divulgação 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  26 

 Bar com música ao vivo na 
 R. Abelardo Luz indo até 
 muito tarde, e solicita a 
 instalação de uma 
 lombada na Smartfit 
 Academia 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  27 

 Exclusão de APP de curso 
 de água em loteamento 
 situado na Rodovia 
 Jornalista Manoel de 
 Menezes S/N Praia Mole 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  28 

 Manifestação Oral a 
 respeito do envio do PDP 
 a Câmara 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  29 

 Colocar área do terreno da 
 Cassol como ZEIS, uma 
 parte para posto de saúde, 
 outra para cooperativa 
 geração de trabalho para a 
 comunidade da vila 
 aparecida 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  30  Exclusão do Art. 103 

 inteiro do PDP  4 
 O sobrezoneamento através das Áreas Especiais de Intervenação Urbanística é 
 intrumento legítimo para orientação de dinâmicas diferentes daqueles 
 contempladas pelo zoneamento. 

 Sede 
 Continental II  APD  31 

 Exigir infraestrutura antes 
 de iniciar o processo de 
 adensamento populacional 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  32 

 Solicita fiscalização em 
 relação a aos veículos que 
 utilizam as calçadas como 
 estacionamento 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  33 

 Melhoria zoneamento de 
 terrenos situados na 
 primeira quadra, rua das 
 ilhas das galés e 
 adjacências - Ingleses 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  34 

 Exclusão da ACI localizada 
 na R. Cap. Savas (clinica 
 Sta Helena e entorno) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  35 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para outro que 
 permita ocupação no 
 terreno ao final do serviço. 
 Dona zinha e terrenos nas 
 adjacências 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  36 

 Melhoria zoneamento e 
 sistema viário de terrenos 
 no Porto do Rio Vermelho 
 que estão como APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  37 

 Revitalização das pontes. 
 Saneamento básico para 
 recuperar balneabilidade. 
 Uso de catamarãs ou 
 semelhantes 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede 
 Continental II  APD  38 

 Solicita esclarecimento 
 sobre aprovação de 
 projeto na rua Nossa 
 Senhora do Rosário 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  39 

 Solicitação de revisão do 
 zoneamento na rua Souza 
 Dutra, garantindo isonomia 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  40 

 Vereadores são 
 representantes do povo 
 portanto devem atender às 
 demandas da comunidade 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  41  Balanço PDP  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  42 

 Plano de Mobilidade que 
 priorize as bicicletas e 
 transporte público no 
 distrito da ponta das canas 

 4  O Plano Diretor apresenta diretrizes para as políticas setoriais, entretando o 
 desenvolvimento das mesmas cabe aos planos específicos. 

 Sede 
 Continental II  APD  43 

 Quer a lista de AVLs em 
 Ponta das Canas e saber 
 quais áreas serão 
 convertidas em ACI 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  44  Regularização das ruas 

 não oficializadas  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  45  Não verticalização da 

 Cachoeira do Bom Jesus  4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 
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 Sede 
 Continental II  APD  46 

 Revitalização e 
 oficialização das trilhas 
 nos morros de Ponta das 
 Canas, Lagoinha e Praia 
 Brava 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  47 

 Garantir que a largura das 
 calçadas sejam 
 respeitadas 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  48 

 Rever AMC na entrada de 
 Cacupé 
 Rever faixa laranja ARM 
 4-5 do Monte Verde (Rod 
 Virgilio Varzea) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  49  Ampliar o número de 

 AVL's'  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  50 

 Valorização das AVLs. 
 Controle dos gabaritos de 
 acordo com capacidade de 
 suporte. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  51 

 Esclarecimentos a respeito 
 da utilização do térreo e 
 primeiro andar para uso 
 comercial 

 4  Foram propostas adequações com vistas a incentivar a fachada ativa e a fruição 
 pública nos primeiros pavimentos. 

 Sede 
 Continental II  APD  52 

 Sugere a plantação de 
 árvores e construção de 
 ciclovias 

 4  Sobre esses aspectos, o Plano Diretor presenta diretrizes que serão desenvolvidas 
 a partir de planos setoriais e outras ações do Poder Público. 

 Sede 
 Continental II  APD  53 

 Adequação de uso do 
 manguezal de Coqueiros 
 para ser compatível com 
 suas características 
 ambientais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  54 

 Alteração de zoneamento 
 na área da concessionária 
 Prisma de ACI para outra 
 com 10 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  55 

 Alteração do mapa do 
 sistema viário da Av 

 Almirante Tamandaré 
 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Sede 
 Continental II  APD  56  Pedidos referentes aos 

 representantes distritais  4 

 O documento apresentado em anexo trata de muitos pontos. Primeiramente, 
 destaca-se que não foram feitas alterações no mapa de zoneamento, que não cabe 
 ser alterado neste processo de adequação do PLANO. Os dispositivos sobre 
 terrenos de marinha foram retirados pois suas determinações fogem à 
 competências e aos limites razoáveis de ação do Plano Diretor. Questões menores, 
 como sobre os trapiches e ancaradouros, foram revistas ponturalmente a partir de 
 nomenclaturas mais adequadas. Ressaltamos que a questão de domínio sobre 
 ACIs e AVLs localizadas em terrenos privados não deveria ter sido deixada para 
 avaliação posterior. Nesse sentido, foi proposto dispositivo que possibilita 
 adequação desses casos. 

 Sede 
 Continental II  APD  57  Considerações e 

 propostas sobre ZEIS  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  58  Sugestões para o Estreito  4 

 Foram propostos dispositivos para ampliar espaços públicos e áreas verdes. 
 Outros instrumentos, para compensação de potencial construtivo já estão sendo 
 aplicados. Outras sugestões não cabem ao escopo do Plano Diretor. 

 Sede 
 Continental II  APD  59 

 Reconhecer como ZEIS 
 todas as áreas carentes do 
 continente 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  60 

 Esclarecimentos a respeito 
 das APL-P que passarão a 
 um outro zoneamento com 
 melhor aproveitamento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  61 

 Como serão zoneadas as 
 áreas frontais às SCs 401 
 402 403..., as quais 
 garantem a melhoria da 
 mobilidade urbana? 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  62 

 Porque o local onde se 
 localiza a vila dos 
 sargentos da marinha e 
 ambulatório naval está 
 classificado como AMC 6.5 
 ao invés de ACI 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede 
 Continental II  APD  63  Manter o zoneamento do 

 Bom Abrigo como está  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  64  Esclarecimento áreas de 

 Marinha  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  65 

 Manutenção da 
 classificação da R. Paula 
 Ramos e da Rua Pascoal 
 Simone como ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  66  Manifestação oral com 

 dúvidas sobre o PDP  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  67 

 Que as garagens, áreas de 
 uso comum, bicicletários, 
 salão de festas e etc não 
 sejam contados como 
 pavimentos 

 4 

 Foram propostas adaptações para o não cômputo dessas áreas no coeficiente de 
 aproveitamento e no número máximo de pavimentos. Vale ressaltar que o aumento 
 indiscriminado de vagas de estacionamento tende a favorecer o uso do automóvel, 
 gerando problemas para a mobilidade urbana, questão que foi incorporada à 
 minuta. 

 Sede 
 Continental II  APD  68 

 Que as garagens, áreas de 
 uso comum, bicicletários, 
 salão de festas e etc não 
 sejam contados como 
 pavimentos 

 4 

 Foram propostas adaptações para o não cômputo dessas áreas no coeficiente de 
 aproveitamento e no número máximo de pavimentos. Vale ressaltar que o aumento 
 indiscriminado de vagas de estacionamento tende a favorecer o uso do automóvel, 
 gerando problemas para a mobilidade urbana, questão que foi incorporada à 
 minuta. 
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 Sede 
 Continental II  APD  69 

 Porque o PDP permite a 
 construção de até 18 pav. 
 Na beira mar do estreito e 
 não para o restante do 
 bairro? 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  70 

 Contribuições do 
 subnúcleo da bacia 
 hidrográfica do Saco 
 Grande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  71 

 Inclusão de unidades de 
 triagem de materiais 
 recicláveis na área 
 continental 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede 
 Continental II  APD  72 

 Sugestões de Melhorias 
 para o capítulo sobre as 
 políticas de mobilidade e 
 instrumentos urbanísticos 

 4 

 O documento apresentado é complexo e apresenta uma série de apontamentos. 
 Primeiramente, ressalta-se que não foram feitas alterações nas estratégias e 
 políticas do Plano Diretor, que poderão ser alteradas no processo completo de 
 revisão da lei. Em relação aos instrumentos, optou-se pela manutenção da redação 
 atual na maioria dos casos, entendendo que maiores definições caberão a 
 regulamentação complementar. Alguns documentos foram adicionados, como a 
 outorga onerosa de alteração de uso. Parte dos incentivos urbanísticos apontados 
 foram também incorporados. Quando ao sistema de gestão democrática, optou-se 
 pela adequação de questões e artigos pontuais. A reformulação do sistema, 
 conforme apontada pela UFSC, caberá ao processo de revisão completa do Plano. 
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 Sede 
 Continental II  APD  73 

 Esclarecimento sobre 
 terreno onde se quer 
 construir prédio de 6 
 pavimentos, todavia, 
 devido à largura da rua, o 
 IPUF afirma que não 
 comporta 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continental II  APD  74  Alteração na tabela G - 45  4 

 As adaptações na Tabela de Adequação de Usos buscaram viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas nas áreas residenciais, de acordo com as 
 características do bairro. Para o zoneamento AMC, o uso referido ficou como 
 adequado. 

 Sede 
 Continental II  APD  75  Alteração de APP para 

 APL.  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  1 

 Manter o zoneamento da 
 AUE com as áreas de APP 
 e adjacentes com ajustes 
 propostos em mapa anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ratones  APD  2 

 Revisar as áreas de APP 
 conforme mapa do ICMbio 
 em anexo, e demarcação 
 da área 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  3 
 Alteração do zoneamento 
 de APL para ARR na área 
 conforme Mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  4 

 Incluir no texto do Plano 
 Diretor instrumento para 
 garantir a manutenção de 
 áreas verdes e de 
 preservação. 

 4 

 O IPUF, em conjunto com a FLORAM e a PGM, criou estratégias de 
 desenvolvimento e instrumentos urbanísticos que reflitem em incentivos 
 econômicos para a manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 
 Áreas de Preservação com Uso Limitado (APLs), de modo a buscar um 
 desenvolvimento sustentável do território. 
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 Ratones  APD  5 

 O Plano Diretor carece do 
 conteúdo específico de um 
 Plano: 
 1) Princípios/ diretrizes/ 
 estratégias/ Políticas 
 setoriais, mas falta a parte: 
 2) Programas/ projetos 
 com a identificação 
 possível das 
 responsabilidades 
 institucionais, previsão 
 orçamentária, cronograma, 
 etc. 
 A parte 1) está tratada na 
 proposta com várias 
 superposições* mas o item 
 2) totalmente ausente, mas 
 necessário 

 4 

 O Plano Diretor contém diretrizes para as políticas setoriais, instrumentos e 
 incentivos urbanísticos, paramentros de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
 Programas e projetos estratégicos são orientados pelo PD, mas o desenvolvimento 
 dos mesmos caberá à outros intrumentos legais e ações do Poder Público. 

 Ratones  APD  6 

 Alteração de zoneamento. 
 Servidão Boaventura 
 Antônio Pereira 150, final 
 da rua. Manter áreas de 
 APL como está 
 estabelecido no mapa 
 atual. Caso ocorra alguma 
 alteração não será 
 possível manter os lotes 
 mínimos de 1000m²) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ratones  APD  7 

 Que se mantenha a 
 centralidade do comércio 
 na SC-401 em torno da 
 vargem pequena para a 
 comunidade não precisar 
 se deslocar para buscar 
 farmácias, agropecuário, 
 serralheria, vidraçaria, 
 comércio em geral 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  8 

 Pedido para que seja 
 estabelecido a questão de 
 centralidade na Vargem 
 Pequena, para que seja 
 permitido a existência de 
 comércio 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  9 

 Há a necessidade de 
 aumentar a centralidade 
 na vargem pequena, pois 
 atualmente existe no local 
 comércio e prestação de 
 serviço muito úteis a 
 população local. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  10  Balanço PDP  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Ratones  APD  11 

 A manutenção da não 
 verticalização garantindo 
 assim a característica do 
 bairro e a capacidade 
 suporte em função do 
 ratones por uma 
 característica ambiental 
 preservada e vizinha de 
 uma RESEX é importante . 
 Opta pela não 
 verticalização. 
 Mobilidade pensando na 
 acessibilidade. 
 É um bairro com 
 característica jardim 
 E em função de um distrito 
 como rural a cultura e a 
 tradição. 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. De todo modo, e IPUF reconhece o caráter rural 
 do distrito e por isso foram mantidos os parametros da tabelas de limites de 
 ocupação, de modo a buscar um desenvolvimento sustentável do território. 

 Ratones  APD  12 

 Esclarecimento a respeito 
 da preservação ambiental, 
 de onde virá recursos para 
 estimular a preservação? 
 Como ocorre a definição 
 das áreas consolidadas? 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ratones  APD  13 

 Antes o zoneamento era 
 ARE, em área situada na 
 estrada Intendente Antônio 
 Damasco 3692. Hoje o 
 zoneamento é ARR com 
 15% de ocupação do solo. 
 Gostaria que seja revisto 
 este zoneamento ARR 
 passando para ARP2-5, 
 sendo que o lote tem 
 medição de +/- 360m² 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  14 

 Ações do ICMBIO junto ao 
 IPUF. APPs e ALAs; 
 Capacidade de suporte 
 AVE/OUC 
 Criação do Maciço Norte 

 4  O protocolo se trata de um esclarecimento do representante do ICMBio. 

 Ratones  APD  15 

 Alteração de zoneamento 
 na Servidão Adelço Alfredo 
 da Silva de AUE para outra 
 que seja permitido o 
 parcelamento do solo e 
 ocupação multifamiliar, por 
 já possuir ocupação 
 estabelecida 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ratones  APD  16 

 Permissão de uso de área 
 de ARR. Que seja inserido 
 na tabela de ARR a 
 permissão para viabilizar a 
 construção de condomínio 
 sustentável. 
 Terreno localizado junto à 
 Estrada Intendente Antônio 
 Damasco com a servidão 
 Coronel Frederico Nunes. 
 Solicitação realizada para 
 implantar projetos 
 sustentáveis dentro da 
 área e criação de 
 Associação CAtarinense 
 de Fitoterapia e interagir 
 com a comunidade e 
 associados 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  17 

 Com relação ao 
 sobrezoneamento 
 referente a área de 
 urbanização especial, 
 localizado na serv Adelço 
 Alfredo da Silva, Vargem 
 Pequena, sugerimos o 
 parcelamento do solo e 
 ocupação multifamiliar, 
 bem como a permissão do 
 uso para comércio, 
 preservando a tradição do 
 distrito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ratones  APD  18 

 Alteração de zoneamento 
 na Servidão Adelço Alfredo 
 da Silva de AUE para outra 
 que seja permitido o 
 parcelamento do solo e 
 ocupação multifamiliar, por 
 já possuir ocupação 
 estabelecida 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ratones  APD  19 
 Representante distrital. 
 Encaminhamento das 
 demandas do distrito 

 4 

 Em relação às demandas do Distrito, ressalta-se que a característica rural do 
 Ratones foi mantida, especialmente pelo tamanho do lote mínimo e pelo baixo 
 pontencial construtivo, foi também criado um incentivo para a proteção de áreas 
 verdes e legalmente protegidas. A Mapa de Zoneamento não foi alterado pelo 
 escopo desta proposta, que se trata apenas de processo de adequação do Plano 
 Diretor. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  1 

 Deseja que o plano diretor 
 inclua a defesa da 
 paisagem da cidade, ou 
 seja, que contenha itens 
 limitadores e fiscalizadores 
 com respeito à 
 propaganda nos espaços 
 públicos 

 4 

 A proteção da paisagem está entre os princípios do Plano Diretor, sendo previstas 
 estratégias e políticas de Paisagem e Valorização Histórico-Cultural e de 
 Preservação e Conservação Ambiental: Natural, Paisagística e Cultural. O Plano 
 prevê ainda que os elementos excepcionais componentes das paisagens - tais 
 como: as paisagens das orlas e bordas d´água, as vias panorâmicas, os marcos 
 referenciais e os mirantes e belvederes - sejam objeto de inventário e de estudos 
 da proteção da visibilidade, de modo a impedir construções e equipamentos, 
 incluindo-se os painéis de propaganda, que possam interferir negativamente na sua 
 apreensão visual. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  2 

 A sugestão é de ampliar a 
 Área Residencial Cultural 
 por toda a extensão 
 ocupada pela comunidade 
 tradicional de pescadores 
 artesanais da Costa da 
 Lagoa, reconhecida como 
 tal pela Lei Municipal 
 9633/2014 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  3  Ressaltar a importância da 

 Audiência Pública  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  4 

 Inclusão da área do 
 "Vassourão" nas áreas 
 destinadas a Operação 
 Urbana Consorciada/ 
 Alteração do Traçado da 
 Via, "Ai 701" / Alterar a 
 restrição Multifamiliar nas 
 ARP 2.5 e Manter o 
 máximo de 2 pav. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  5 

 Mudança de traçado da Ci 
 46 para a Rua Mandala 
 (rua da CASAN) para 

 reduzir custos e danos aos 
 moradores 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  6  Implantação do Parque da 

 Lagoa no "Vassourão"  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  7 

 Representação dos 
 distritos na gestão 
 democrática e participação 
 da cidade por meio de 
 representantes eleito pelo 
 conselho da cidade 

 4  O Conselho da Cidade de Florianópolis já foi criado e conta com representação 
 distrital. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  8 

 Ampliação da ARC - Área 
 Residencial Cultural na 
 Costa da Lagoa, para os 
 pontos, 7, 8, 20, 21, 22 e 
 23. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  9 

 Alteração do Zoneamento 
 na área próxima à ponte 
 da lagoa, de acordo com 
 mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  10 

 Esclarecimento sobre os 
 mapas que estão sendo 
 considerada / Alteração de 
 zoneamento na área do 
 Village II de ARP para ATR 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  11 

 1) pede que não seja 
 alterado o zoneamento de 
 ARP2-5 no condomínio 
 Village Rua Ribeirão 
 Carioni e Redondezas 
 2) Pede que seja alterada 
 o zoneamento da Rua 
 Manoel Isidoro da Silveira 
 para ser permitido 
 comércio em toda rua e 
 não ser só um trecho dela 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  12 

 Alteração do zoneamento 
 de forma a permitir a 
 atividade de organizações 
 religiosas em ARP, ou que 
 a área em anexo se torne 
 AMC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  13 

 Alteração de traçado da CI 
 - 046 - Revitalização do 

 Retiro para a ra Mandala - 
 Pela ETE / Exigir EIV para 

 instalação de boates, 
 bares e restaurantes, 
 mesmo que não haja 

 construção 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  14 

 Alteração de Zoneamento 
 na área em frente a r. sen 
 Ivo d'aquino, que fica em 
 frente aos trapiches de 
 ARP 2.5 para AMC 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  15 

 Redução da APL na 
 localidade no Porto da 
 Lagoa na R. Laurindo 
 Januário da Silveiro, 
 conforme mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  16 

 Esclarecimentos sobre: 
 1) Ampliação do sistema 
 viário, que exige ou implica 
 em alargamento de vias 
 tradicionais consolidadas 
 em áreas sensíveis - 
 alteração da paisagem 
 cultural. 
 2) usos exclusivos 
 residencial ou 
 predominantemente 
 residencial em áreas de 
 preservação cultural 
 inviabiliza econômica e 

 4 

 Foi criado dispositivo que possibilita a revisão dos perfis viários do Plano Diretor a 
 partir de diretrizes do Órgão de Planejamento Viário. As adaptações na Tabela de 
 Adequação de Usos buscaram viabilizar um número maior de atividades 
 econômicas nas áreas residenciais, de acordo com as características de cada 
 bairro. 
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 culturalmente algumas 
 áreas 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  17 

 Necessidade de proteção 
 da ponta do gravatá, pois 
 existe vulnerabilidade com 
 relação à fauna e flora 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  18 

 Inclusão e regulamentação 
 no PD de pontos oficiais 
 de carona 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  19 

 Corrigir um erro de 
 geoprocessamento que 
 transformou em APP uma 
 área com imóveis 
 (processo FLORAM folha 
 de rotina 290/2016-DELIC 
 14/03/2016) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  20 

 Esclarecimento 
 1) Qual o critério 
 urbanístico para classificar 
 duas áreas de uma mesma 
 gleba em ATR-2 ou APP? 
 2) Corrigir o erro crasso no 
 geoprocessamento 
 corporativo onde aparece 
 um rio que não existe 
 cortando propriedade de 
 "meus pais". 
 3) Devido ao erro da 
 FLORAM, solicita-se 
 revisão do estatuto de APP 
 do terreno em questão 
 para ATR ou ARP (ou 
 outra que permita usufruto 
 da propriedade) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  21 

 Alteração de APP para 
 APL na inscrição 
 imobiliária 
 53.29.018.0488.001.669 
 de acordo com laudo 
 técnico comprovando que 
 a área não possui 
 características APP já 
 previamente entregue à 
 SMDU 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  22 

 Não permitir o aumento da 
 densidade de ocupação do 
 solo, e de densidade 
 demográfica 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  23 

 Manutenção do limite 
 máximo de 2 pavimentos, 
 reduzir a densidade 
 máxima de ocupação, 
 manter limite de 30% do 
 solo permeável, parque da 
 lagoa no "vassourão", 
 viabilizar o fluxo inteligente 
 de carros na av das 
 rendeiras, com a mudança 
 de fluxo, ou mão em 
 determinados horários 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  24  Balanço do PDP  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  25 

 Proposta sobre a 
 autonomia do IPUF 
 (representante do núcleo 
 gestor - ingleses) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  26 

 Requer a alteração de 
 zoneamento no Morro do 
 Retiro, ao longo do 
 caminho dos pescadores 
 de APP para APL 
 conforme mapas em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  27 

 Praça Bento Silvério. 
 Reforma da Praça. 
 Melhora na saúde do 
 bairro e saúde das 
 crianças 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 125 



 Lagoa da 
 Conceição  APD  28 

 O PD mantém para um 
 lado da servidão Alexandre 
 Euzébio Jacinto no bairro 
 Itacorubi o atual gabarito 
 ou número de pavimentos 
 para os edifícios de um 
 lado da via e propõe uma 
 redução drástica para o 
 número de pavimentos das 
 edificações para o outro 
 lado da via. 
 Propomos que seja dado 
 um tratamento equânime a 
 ambos os lados da via 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  29 

 Quais os critérios usados 
 para dar um tratamento tão 
 diferenciado quanto ao 
 aproveitamento do 
 potencial construtivo para 
 os terrenos que 
 confrontam com a servidão 
 Alexandre Euzébio Jacinto 
 no bairro Itacorubi, sendo 
 que para um lado o PD 
 mantem o atual gabarito 
 em número de pavimentos 
 dos edifícios e do outro 
 lado os reduz 
 drasticamente? 

 4 

 Foi criado dispositivo que possibilita revisão pontual dos zoneamentos em que não 
 foi garantida a isonomia dos terrrenos com as mesmas características urbanas. As 
 diferenças de potencial construtivo devem ser mantidades quando são justificáveis 
 urbanisticamente. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  30 

 Gostaria de saber como 
 ficou a Osni Ortiga no 
 trecho que chega às 

 Rendeiras. 
 Entende que a ciclovia 
 deve ter continuidade e 

 que o gargalo de trânsito 
 que ali se forma deverá ter 
 uma outra solução viária. 
 A ponte também precisa 
 ser redimensionada ou 

 feita uma nova proposta 
 viária para solucionar o 

 trânsito ali. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  31 

 Gostaria de saber sobre 
 que proposta estamos nos 
 pronunciando/ sendo 
 questionados. 
 Criar uma metodologia que 
 permita uma discussão 
 objetiva que contemple a 
 possibilidade dos 
 interessados terem acesso 
 às modificações e 
 propostas de modificação 
 em andamento. 

 4  Questão relativa à metodologia utilizada em 2016 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  32 

 Os moradores da via Osni 
 Ortiga e SC-405 estamos 
 solicitando a alteração do 
 zoneamento numa faixa de 
 2 metros na margem da 
 rodovia 405 (APP) após as 
 extremas (ATR) por isso 
 fica impossível a consulta 
 de viabilidade - conforme 
 mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  33 

 1) No item "controle 
 social": "Formalizar a ação 
 e presença dos núcleos 
 distritais com infraestrutura 
 e recursos adequados" e 
 não mínimos / 2) A região 
 da lagoa deve ater-se aos 
 quase 100 mil m² que os 
 decretos aprovados pelo 
 prefeito e quase 1 milhão 
 de m² para o município 
 que agora encaminhado 
 como PLC 1544/16 

 4 

 O controle social da política urbana deve ser exercído principalmente pelo 
 Conselho da Cidade e nos meios de participação direta (audiências, consultas 
 públicas, entre outros). O segundo ponto trata de questão extemporânea a atual 
 proposta. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  34 

 Gostaria que o grupo de 
 trabalho da lagoa protocole 
 uma proposta 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  35 

 O PD na *** não mista os 
 parques ecológicos e os 
 sítios arqueológicos 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  36 

 Gabarito da Osni Ortiga, 
 em frente à ciclovia, R. 
 Manoel Severino de 
 Oliveira 2 lados de Rua 
 ARM, Não ARE, para 
 permitir pequenas 
 atividades 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  37 

 Discorda da premissa de 
 diminuir as áreas turísticas 
 e de lazer, aumentar as 
 áreas residenciais de 
 serviços e comércio. 
 Aumento dos espaços 
 públicos e culturais 

 4 

 O requerente apenas solicitou manifestação oral e fez esclarecimentos sobre seu 
 ponto de vista, expressando desacordo em diminuições de áreas turísticas e de 
 lazer, sendo favorável ao aumento de áreas residenciais, de serviços, comerciais, 
 bem como, ao aumento dos espaços públicos e culturais. Portanto, não foram 
 identificados no formulário do requerente quaisquer questionamentos ou 
 solicitações a serem esclarecidas. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  38 

 Posicionamento como 
 vereador perante ao PD 
 com relação a preservação 
 natural e cultural de modo 
 a evitar o crescimento 
 desordenado 

 4 
 O requerente apenas solicitou manifestação oral e fez esclarecimentos sobre o 
 Plano Diretor quanto à preservação natural e cultural de modo a evitar o 
 crescimento desordenado. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  39 

 1) Sistema viário optando 
 por ciclovias 
 desincentivam a 
 verticalização 
 2) Sistema viário pensando 
 na acessibilidade e via 
 para transporte de massa. 
 Ex: corredor de ônibus ou 
 metrô de superfície 
 3) Um sistema viário que 
 não pense com 
 exclusividade no carro 
 particular e opte pela 
 acessibilidade e faça 
 comunicação fácil com 
 campeche e barra 
 4) um projeto 
 socioeconômico pensando 
 em pequenas pousadas e 
 na exploração de um 
 turismo ecológico e 
 cultural. 
 5) Proposta pensando em 
 controle populacional que 
 opte por crescimento lento 
 e seja até dificultador. esse 
 crescimento desordenado 
 e especulativo que 
 comprometa a vocação da 
 cidade e do distrito da 
 lagoa. 
 6) quando falo desse 
 controle do crescimento 

 4 

 Foram propostas adequações que incentivo a mobilidade ativa e desincentivam o 
 uso do automóvel individual. Por outro lado, essa questão não tem relação direta 
 com a verticalização, a qual também não é proporcional ao fator densidade. A 
 redução do "crescimento desordenado e especulativo" pode ocorrer em 
 consonância com processos de ocupação regular que incentivo a verticalização 
 e/ou a densificação do território onde for adequado. 
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 ele podia ser feito com 
 medidas ou diretrizes em 
 especial a verticalização e 
 assim capacidade do 
 suporte Ex Água, energia, 
 etc. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  40 

 Pleitear a manutenção de 
 servidão de Passagem 

 entre o Village III e Marina 
 Phillipe com exclusão de 

 Rua Projetada 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  41 

 Qual o plano do IPUF para 
 as águas limpas, se a 
 casan despeja o esgoto na 
 lagoa? Qual Necessidade 
 de prédio de 4 andares na 
 lagoa? Pois vai prejudicar 
 a ventilação 

 4 

 A questão da CASAN está fora do escopo deste processo de adequação do Plano 
 Diretor. Sobre os edifícios de 4 andares, ressalta-se que não foram feitas 
 mudanças nos gabaritos determinados pelo zoneamento, que podem ser 
 adaptados de acordo com incentivos, instrumentos e projetos específicos. A 
 questão da ventilação passa pelos afatasmentos, que são proporcionais a altura da 
 edificação. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  42 

 Alteração de zoneamento 
 da rua Rita Lourenço da 
 Silveira, para que seja 
 permitido a construção de 
 4 pavimentos como estava 
 previsto no PD de 2014. 
 Bem como a ampliação de 
 usos. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  43 

 Importante que o prefeito 
 revogue os decretos que 
 alteram o PD (482), como 
 12670/14, pois são ilegais 
 tendo em vista que o PD 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 não pode ser alterado por 
 decreto. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  44 

 Quanto aos 
 encaminhamentos, o que 
 seriam os 5 metros? Qual 
 o dispositivo que garantirá 
 o acesso integral à lagoa? 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  45 

 Revisão e fiscalização de 
 APPs. 
 Muitos terrenos na região 
 do Morro do Badejo tem 
 floresta secundária bem 
 desenvolvida. 
 A fiscalização, 
 monitoramento do 
 desenvolvimento da 
 sucessão florestal para 
 enquadrar estas áreas 
 como APPs e preservar 
 possíveis canais de 
 implementação de 
 corredores ecológicos. 
 Preservação de topos de 
 morro em frente à 
 ocupação ilegal e 
 desflorestamento no Morro 
 do Badejo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  46  Apoio proposta do Parque 

 do Vassourão  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  47 

 Mutirão para conciliação 
 para regularizar as 
 residências unifamiliares já 
 constituídas tendo em 
 consideração o tempo de 
 existência, a possibilidade 
 ou não de adaptação e a 
 possibilidade de dar tempo 
 para isso, além de relevar 
 inconsistências que não 
 afetem a qualidade do 
 bairro 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  48 

 Garantia de uma prática de 
 turismo qualificado e 
 sustentável, ambiental e 
 econômico, estudos sobre 
 capacidade de suporte, 
 modelos mais orgânicos 
 de ciclovia e calçamento. 

 4 

 O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento sustentável do 
 território. Sob essa ótica, está compreendida, entre outros, a necessidade de 
 prover infraestrutura compatível com a ocupação e os usos previstos. Nesta linha, 
 o Plano Diretor deve nortear o crescimento urbano e os investimentos necessários 
 na infraestrutura. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  49 

 Aperfeiçoamento da 
 Parque dos Dunas para 
 que possa ser utilizado 
 como primeira e única área 
 esportiva da Lagoa, além 
 de também ser utilizada 
 como área cultural e 
 recreativa 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Lagoa da 
 Conceição  APD  50 

 Que se utilize o 
 zoneamento aprovado 
 anteriormente na Quadra 1 
 do loteamento Marina 
 Philippi, à rua Laurindo 
 Januário da Silveira, pois 
 quando o loteamento foi 
 aprovado e concluído o 
 zoneamento permitia a 
 instalação do 
 empreendimento. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  51 

 Inserir a definição de 
 "baixo impacto" para 
 esclarecer as 
 possibilidades de 
 ocupação de APP 

 4  Foi incorporada essa definição na proposta de adequação. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  52 

 Alterar o texto da lei para 
 adequar o enquadramento 
 das APP conforme o CF 
 (Lei 12.651/12) pois o 
 enquadramento atual diz 
 respeito a lei municipal que 
 não engloba todas as 
 áreas consideradas na Lei 
 Federal 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  53 

 Adequar o zoneamento do 
 plano diretor às restrições 
 ambientais. Ou seja 
 enquadrar APP como APP 
 no plano diretor 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  54 

 De acordo com o plano 
 diretor há áreas de 
 preservação permanente 
 ou inundáveis, não 
 ocupadas, classificadas 
 como ARP 2.4 (localidade 
 do porto da lagoa - Final 
 da Osni Ortiga), como isso 
 é possível? 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  55 

 Incluir a área do retiro da 
 Lagoa (ATR 2,5; AMC 2,5; 
 ARP 2,4) no parque das 
 dunas / Complementando 
 a fala no microfone ficha 
 43, importante haver uma 
 oficina técnica com apoio 
 do IPUF efetivo em cada 
 distrito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Lagoa da 
 Conceição  APD  56 

 Dificuldade em definir 
 claramente como vai ser 
 definido o incentivo a ser 
 dado pelo IPUF para os 
 índices urbanísticos 

 4  Os incentivos urbanísticos, organizados na sequência do art. 64 do Plano Diretor, 
 terão suas definições precisadas em regulamentação complementar. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  1 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APL-E 
 para ARP, pois o terreno 
 não possui limitações 
 ambientais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  2 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para área que 
 possibilite a regularização 
 do empreendimento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  3 

 1) Exclusão da emenda do 
 vereador Edinho Lemos 
 que altera ARP 2.5 para 
 ATR3.5, Manter ARP 2.5 - 
 2) Retornar ao 
 zoneamento anterior ATR - 
 na rua Eliseu Francisco da 
 Silva. 3) Manter as 
 alterações aprovadas na 
 Lei 482/14 para todo o 
 bairro 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  4 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APL para 
 ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  5 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APL/APP 
 para ARP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  6 

 Alteração de zoneamento 
 estendendo o zoneamento 
 na roda. Haroldo Soares 
 Glavan, Nº 4.370, Cacupé. 
 ARP 2.5 para ARP 3.5 e 
 extensão da ATR 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  7 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento de 
 APL-E/ARP para ATR, 
 conforme plano de 2014, 
 em torno da orla. 
 Alterar zoneamento da 
 Casa Conceito Cacupé 
 para ATR 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  8 

 Reorganização da 
 estrutura urbana 

 consolidada / vias de 
 acesso. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  9  Aponta diversas diretrizes 

 para o distrito  4 

 Proposta complexa e com vários apontamentos. Ressalta-se que bota parte do que 
 foi apontado não compete ao escopo do Plano Diretor, sendo objeto, na verdade, 
 de outras políticas setoriais e/ou ações específicas do Poder Público. Outras 
 questões, que consideram a necessidade de manter as características do bairro, 
 estão mantidas uma vez que não foram propostas modificações nos gabaritos e 
 mapa de zoneamento. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  10 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para APL-E no 
 imóvel com Ins. 
 3092069.0365.001-211 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  11 

 Solicita que a área 
 compreendida entre a rua 
 Walter Gomes e a Rua 
 Aldo Queiroz, junto a SC 
 401 em frente ao 
 Corporate Park, em Santo 
 Antônio, volte a ser 
 classificada como AMS3-5 
 como anteriormente 
 definida 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  12 

 Alteração de APL para 
 ARP 2-5 ou ARM 2-5 para 
 toda a rua Padre Rohr 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  13 

 Alteração de APL para 
 ARP em terreno situado na 
 Rua Professor Euclides 
 Pires da Cunha 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  14 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP 2-5 ou 
 ARM 2-5 na Rua Padre 
 Rohr 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  15 

 Alteração de zoneamento 
 para ARP 2.5 nas ruas 
 padre Lourenço e Padre 
 Rohr 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  16 

 Excluir APL do imóvel sito 
 à Rua Manoel João 
 Martins 228 e 490 e alterar 
 para ARP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  17 

 Alterar o número máximo 
 para 100 lotes por 
 condomínio 

 4 

 Entendendo a necessidade de se limitarem os condomínios unifamiliares, foi 
 proposta sua não adequação aos zoneamentos da Macro Área de Usos Urbanos, 
 sendo que eles só poderão ser implantados em APL e em ARR (com a anuência 
 dos órgãos de planejamento). Assim, considera-se não necessária a limitação do 
 tamanho máximo dos condomínios unifamiliares. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  18 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APL para 
 AMC ou ARP na rua 
 Manoel João Martins 140 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  19 

 Alteração do texto da lei, 
 solicitando que o número 
 máximo de unidades por 
 condomínio seja ampliada 

 4 

 Entendendo a necessidade de se limitarem os condomínios unifamiliares, foi 
 proposta sua não adequação aos zoneamentos da Macro Área de Usos Urbanos, 
 sendo que eles só poderão ser implantados em APL e em ARR (com a anuência 
 dos órgãos de planejamento). Assim, considera-se não necessária a limitação do 
 tamanho máximo dos condomínios unifamiliares. 

 140 



 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  20 

 Alteração de zoneamento 
 na área localizada no 
 caminho dos Açores, ao 
 término do beco dos 
 velhacos (R. Aldo 
 Queiroz), de AVL para 
 algum zoneamento que 
 permita construção. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  21 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Padre Rohr de APL 
 para ARP 2.5 ou ARM 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  22 

 Seção III - Áreas 
 Comunitárias Institucionais 
 (ACI). Que no novo artigo 
 seja considerado: A 
 doação de ACI poderá ser 
 aceita em outro local, fora 
 do empreendimento, mas 
 dentro da mesma região 
 administrativa, a critério da 
 PMF 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  23 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento de APL para 
 APR 2-5 ou ARM 2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  24 

 Alteração da APLP junto à 
 Rua Padre Rohr para 
 ARP2-5 e ARM6-5. 
 Redução da ARM 3-5 
 através da ampliação da 
 ARP2-5 até o córrego 
 existente e ampliação da 
 AMC 4-5 junto à rodovia 
 SC-401 
 Eliminação da CI-500 e 
 readequação das demais 
 diretrizes viárias 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  25 

 ??? Não entendi. 
 Doação referente à via 
 Padre Rohr para Benefício 
 da Comunidade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  26 

 Alteração do patamar na 
 região onde está situada a 
 faculdade CESUSC de 
 AMC 2-5 para AHMC 4-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  27 

 Solicita manutenção da rua 
 como ARP e APL-E, 
 conforme Lei 
 Complementar 482, sem 
 alteração das tabelas de 
 adequação 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  28 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP2-5 ou 
 ARM 2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  29 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP ou ARM 
 pois é mais condizente 
 com as características 
 atuais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  30 

 Alteração de APL para 
 outra que permita a 
 manutenção da 
 urbanização atual 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  31  Alteração de APL para 

 ARP2-5 ou ARM 2-5  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  32 

 Alteração de APL para 
 ATL2-5 atrás da "Devassa 
 On Stage" 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  33 

 Alteração de APP para 
 ATL2-5 atrás da "Devassa 
 On Stage" 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  34 

 Alteração de APL para 
 ARM ou AMC. Foi doado 
 parte da propriedade para 
 a pavimentação da rua 
 Padre Rohr, e como 
 ocorreu o desenvolvimento 
 da região, pede-se a 
 adequação do zoneamento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  35 

 Solicitação de alteração de 
 APL para ARM 4-5 ou 
 AMC 4-5 na Rua Padre 
 Rohr. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  36  Balanço do Plano Diretor  4  O requerente apenas solicitou manifestação oral e esclarecimentos sobre o 

 processo do Plano Diretor 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  37 

 Sugestão de alteração de 
 zoneamento para ARP2-5 
 ou mantido como APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  38 

 Solicita alteração de 
 zoneamento do complexo 
 esportivo Sambaqui de 
 AVL para ACI 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  39  Adequação da rua à nova 

 situação (pavimentação)  4 

 Cabe esclarecer que as APLs são entendidas como parte essencial ao zoneamento 
 do município de Florianópolis, considerando-se as características do território. 
 Tratam-se de porções territoriais que não apresentam condições adequadas para 
 suportar determinadas formas de uso do solo. Contudo, considerando casos como 
 o mencionado, foi proposto um dispositivo que possibilita a revisão do zoneamento 
 de APL a partir de estudos técnicos específicos. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  40 

 Estabelecer vagas de 
 automóveis por m 2 de 
 construção. 
 Aumentar espaços para 
 estacionamento em áreas 
 particulares à construir. 
 Aumentar a área à 
 construir ao longo da SC 
 401 em torno do terminal 
 urbano. 
 Diminuir a área à construir 
 em áreas alagáveis, 
 interiores de difícil acesso 
 do bairro, e junto ao mar 

 4 

 Foi proposta a redução da exigência de vagas de estacionamento por metro 
 quadrado em cada tipo de uso, considerando importante para a mobilidade urbana 
 o desestímulo ao uso do automóvel individual em relação ao transporte público e à 
 mobilidade ativa, confome a Política Naciona de Mobilidade Urbana. Quanto ao 
 potencial construtivo, ressalta-se que o zoneamento foi mantido neste projeto de 
 adequação. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  41 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento na Rod Gilson 
 da Costa Xavier de APP 
 para ARP (permitir o 
 estabelecimento das 
 residências existentes a 
 exemplo nós nº800, 764, 
 692) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  43 

 Solicitação de inclusão de 
 ARR pelo menos na Barra 
 do Sambaqui e no 
 Caminho dos Açores 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  44 

 Solicitação de revisão de 
 tratado de curso d'água 
 que implica em delimitação 
 de APP em terreno situado 
 à Serv Hipólito Cordeiro 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  45  Proposta de alteração de 

 QUE para AEA  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  46 

 Solicita revisão de recuo 
 na Rua Cônego Serpa, 
 pois as casas tombadas 
 são construídas junto à 
 rua, e as novas deverão 

 4  Foi incluído no projeto a possibilidade de rever os recuos viários previstos no 
 Plano, de acordo com diretrizes do Órgão de Planejamento Viário. 
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 obedecer recuo de 11m, o 
 que não faz sentido 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  47 

 Solicitação de adequações 
 de calçada e 
 estacionamento na rua 
 Cônego Serpa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  48 

 Por que uma consulta de 
 viabilidade leva 10 meses 
 para sair? 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  49 

 Reformar a rua XV de 
 Novembro (rua da praia) e 
 parte baixa da Rua Osni 
 Barbato 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  50 

 Quer saber como fica a 
 questão da ocupação 
 (avanço) das calçadas por 
 particulares. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  51 

 Como está a previsão de 
 viabilidade de trapiches 
 públicos? 

 4 
 O Plano Diretor estabelece as diretrizes para a construção para estruturas de apoio 
 nautico, que terão seus parâmetros definidos a partir de regulamentação 
 complementar. Outras questões fogem ao escopo do Plano Diretor. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  52 

 Defesa de mobilidade 
 melhor pensada. 
 Não a verticalização 
 Investir em políticas 
 voltadas ao mar 
 Áreas públicas na frente 
 de novos 
 empreendimentos 

 4 

 Foram propostas adequações visando a mobilidade sustentável e a redução no uso 
 do automóvel individual. Foram criados também incentivos para criação de áreas 
 públicas e áreas de fruição pública. A questão levantada diz respeito aos temas 
 verticalização e densidade populacional. É preciso esclarecer que são dois 
 parâmetros não necessariamente proporcionais e que a densificação é importante 
 para a democratização do acesso a terra urbanizada bem localizada. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  53 

 Estender o zoneamento 
 AMS4-5 até o norte da 
 propriedade (do outro lado 
 da rodovia, na altura do 
 terminal rodoviário de 
 santo antónio) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  54 

 Alteração de AVL para 
 ARM 2-5 na rod Gilson da 
 Costa 2919 - sambaqui, 
 pois existem outros 
 estabelecimentos 
 residenciais ao redor 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  55 

 Solicitação de alteração de 
 APL para ARM pois o 
 morador contribuiu doando 
 terras para o município 
 pavimentar a rua 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  56 

 Solicitação de alteração de 
 APL para ARM pois o 
 morador contribuiu doando 
 terras para o município 
 pavimentar a rua 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  57 

 Tornar toda a extensão da 
 Serv Pedro de Souza ARP 
 pois já possui toda a 
 infraestrutura urbana 
 disponível 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  58 

 Considerar toda a 
 extensão da serva Pedro 
 de Souza como ARE/ARP, 
 alterando parte final da 
 servidão. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  59 

 Solicita alteração de 
 zoneamento da serv Pedro 
 de Souza tornando-a Área 
 Residencial Predominante 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  60 

 Investimento com 
 construção civil 
 obedecendo todas as leis 
 vigentes 
 Preocupação com as 
 mudanças e pouca 
 informação junto ao SMDU 
 aFLORAM 

 4 
 A fiscalização da construção civil é orientada pelo Plano Diretor, mas foge ao 
 escopo da lei. Outras questões são relativas a disponibilidade de informação em 
 situação extemporânea. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  61 

 Solicita alteração de 
 zoneamento de APL para 
 ARP2-5 na Padre Rohr 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  62 

 Deseja saber previsão de 
 "carga" (capacidade de 
 suporte) para o distrito até 
 2050, bem como a 
 previsão de construções 

 4 

 O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento sustentável do 
 território. Sob essa ótica, está compreendida, entre outros, a necessidade de 
 prover infraestrutura compatível com a ocupação e os usos previstos. O Plano 
 Diretor deve nortear o crescimento urbano e os investimentos necessários na 
 infraestrutura. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  63 

 Solicitação de alteração de 
 APL para ARP2-5 na 
 Padre Rohr 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  64 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua General Aleluia 
 163 de APL para AMC2-5 
 ou ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  65 

 Sobre o sistema viário 
 ANEXO C14 

 Com a ampliação da faixa 
 de domínio de 50 para 

 72m, o limite passa a ser 
 uma edificação que já 

 possui habite-se e vagas 
 aprovadas. Quer saber 
 como fica essa questão: 

 SC 401, José Carlos Daux 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  66 

 Correção de zoneamento 
 de APL para AMS nas 
 margens da SC 401, junto 
 ao Corporate Park. 
 Correção de gabarito do 
 conjunto de áreas em 
 terrenos vizinhos 
 Prevê como contrapartida 
 a destinação de área para 
 desenvolvimento da 
 cultura de mandioca e 
 engenhos históricos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  67 

 Regularização de áreas da 
 Rua das Ostras, para ARP 
 2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  68 

 Eliminar antiga delimitação 
 de traçado de alargamento 
 do trecho entre a Estrada 
 Padre Loureno e a Rótula 
 da estrada construída 
 (Padre Rohr), pois assim 
 não afetaria construções 
 antigas 

 4 

 Cabe esclarecer que as APLs são entendidas como parte essencial ao zoneamento 
 do município de Florianópolis, considerando-se as características do território. 
 Tratam-se de porções territoriais que não apresentam condições adequadas para 
 suportar determinadas formas de uso do solo. Contudo, considerando casos como 
 o mencionado, foi proposto um dispositivo que possibilita a revisão do zoneamento 
 de APL a partir de estudos técnicos específicos. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  69 

 Remoção de APL criada 
 sobre condomínio Canto 
 do Cacupé. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  70 

 Propostas elaboradas a 
 partir das oficinas na 
 comunidade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  71  Regularizar a rua Osvaldo 

 da Rocha Pires  4 

 Cabe esclarecer que as APLs são entendidas como parte essencial ao zoneamento 
 do município de Florianópolis, considerando-se as características do território. 
 Tratam-se de porções territoriais que não apresentam condições adequadas para 
 suportar determinadas formas de uso do solo. Contudo, considerando casos como 
 o mencionado, foi proposto um dispositivo que possibilita a revisão do zoneamento 
 de APL a partir de estudos técnicos específicos. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  72 

 Extinguir AUE e utilizar 
 somente APP, APL ou 
 ARP, por exemplo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  73 

 Critérios de implantação 
 da OUC. 
 Limitação de gabarito para 
 2 pav. 
 Manter áreas tombadas e 
 que depois foram "se 
 tombadas" pela PMF 

 4 

 Foram mantidos perímetros prioritários para implantação de OUC, uma vez que 
 objetivou-se não realizar alteração nos mapas do Plano neste processo de 
 adequação. A implantação efetiva das OUC's dependerá de regulamentação 
 específica. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  74 

 Solicitação de permuta 
 entre centro cultural de 
 ensino e incentivo à cultura 
 da mandioca. Rua Valter 
 Gomes, conforme já 
 detalhado no protocolo 66 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  75 

 Proposta de permuta na 
 SC 401 / rua Valter Gomes 
 para engenhos históricos, 
 conformes protocolos 66 e 
 74 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  76 

 solicitação de revisão de 
 zoneamento, onde área do 
 condomínio Canto do 
 Cacupé foi inserida como 
 APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  77 

 Proposta de alteração do 
 limite para 2 pisos. 
 Esclarecimento sobre 
 áreas públicas de lazer 
 para Cacupé. 

 4 
 Foram criados incentivos que possibilitam ampliar as áreas públicas e áreas de 
 fruição pública voltadas ao lazer. Quanto ao limite de gabaritos, ressalta-se que não 
 foram feitas alterações nos gabaritos delimitados pelo zoneamento. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  78 

 Tombamento deve ser 
 reeditado sem alterações. 
 O decreto do prefeito deve 
 ser revogado 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  79 

 Não se sabe que 
 empreendimentos poderão 
 ser executados nesta área. 
 Pede alteração para Área 
 de Estudo Ambiental e que 
 futuros projetos sejam 
 discutidos com a 
 sociedade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  80 

 Propõe a alteração de 
 zoneamento de QUE para 
 Área de Estudo Ambiental 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  81  Limitação de altura de 

 muros em 1,2m  4  Essa demanda é pertinente ao Código de Obras, não cabendo ao Plano Diretor. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  82  Alteração de AUE para 

 Área de Estudo Ambiental  4 
 Área de Estudo Ambiental não corresponde à proposta urbanística definida para as 
 AUE's. Considera-se a definição proposta adequada em relação ao papel dessas 
 áreas no desenvolvimento urbano do Município. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  83 

 Sugestão de alternativas 
 para melhorar a 
 mobilidade urbana 

 4  A proposta de adequação não trata de alterações no sistema viário projetado, que 
 demandaria uma revisão mais completa do mapa aprovado em 2014. 
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 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  84  Solicitações do distrito  4 

 O documento apresenta proposta complexa e extensa. Primeiramente, 
 considera-se que a proposta de adequação não trata de alterações no sistema 
 viário projetado nem no mapa de zoneamento, que demandariam uma revisão mais 
 completa do mapa aprovado em 2014. Foi criado dispositivo que possibilita revisão 
 dos perfis viários de acordo com diretrizes do Órgão de Planejamento Viário, 
 contemplando algumas das solicitações. Outras sugestões fogem ao escopo do 
 Plano Diretor. 

 Santo Antônio 
 de Lisboa  APD  85 

 Defende a não 
 verticalização do 
 município, em especial, a 
 rua Teodoro Manoel Dias 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  1  Solicitações dos 

 representantes Distritais  4 

 O documento apresenta proposta complexa e extensa. Primeiramente, 
 considera-se que a proposta de adequação não trata de alterações no sistema 
 viário projetado nem no mapa de zoneamento, que demandariam uma revisão mais 
 completa do mapa aprovado em 2014. Ressalta-se que é notória a importância 
 cultural e ambiental no distrito do Ribeirão da Ilha. Outras sugestões fogem ao 
 escopo do Plano Diretor. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  2 

 Alteração de zoneamento, 
 inclusão de pilotis na 
 região da Planície*, de 
 forma a proporcionar maior 
 conforto para moradores. 
 (próximo ao trevo ribeirão 
 X tapera X alto ribeirão, 
 onde hoje é APP/APL para 
 ARP 2-5) 

 4 

 Cabe esclarecer que as APLs são entendidas como parte essencial ao zoneamento 
 do município de Florianópolis, considerando-se as características do território. 
 Tratam-se de porções territoriais que não apresentam condições adequadas para 
 suportar determinadas formas de uso do solo. Contudo, considerando casos como 
 o mencionado, foi proposto um dispositivo que possibilita a revisão do zoneamento 
 de APL a partir de estudos técnicos específicos. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  3 

 Alteração de zoneamento 
 à direita da Tapera, 
 próximo ao aeroporto, para 
 ARM 3-5 e ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  4 

 Encaminhamento da ata 
 da reunião do conselho 
 com IPUF 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  5 

 Solicitação de alteração de 
 uso proposto como AUE. 
 Que próximo à face 
 nordeste da Zona Especial 
 de Interesse Social do 
 Pedregal da Tapera, com 
 demarcação de uma AVL, 
 iniciando em frente à Rua 
 José Olímpio da SIlva e 
 término próximo à 
 residência nº303 da 
 servidão Pedro Manoel 
 Silveira 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  6 

 ampliação do centro de 
 convivência e 
 fortalecimento de vínculo 
 (CCFV) da Tapera, 
 localizada na rua José 
 Olímpio da Silva, com 
 demarcação mínima da 
 área em frente à rua 
 Alexandre Virgilino lopes 
 até a travessa Manoel 
 David da Costa (paralela a 
 servidão Pedro Manoel da 
 Silveira) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  7 

 Alteração de zoneamento 
 e inclusão de ACIs, AVLs, 
 *** trapiches para 
 maricultores artesanais e 
 regularização fundiária 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  8 

 As áreas rurais da ilha, em 
 especial na Caieira da 
 Barra do Sul, estão 
 pagando o ITR para 
 usufruir de atividades 
 agrícolas e a prefeitura 
 está ameaçando confiscar 
 a terra se não pagar o 
 IPTU 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  9 

 Solicitação de criação de 
 parques, feira de hortifrutis 
 e espaço para recreação 
 de idosos. Sugere-se um 
 local onde hoje se faz uso 
 de garagem de ônibus 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  10  Defesa da proposta da 

 comunidade da tapera  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  11 

 Manutenção da área do 
 Naufragados como rural. 
 Reconhecimento da 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 160 



 comunidade como 
 bicentenária 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  12 

 Alteração de zoneamento 
 com aplicação da ACI do 
 pedregal ao lado do centro 
 de convivência e 
 fortalecimento de vínculo 
 da tapera (CCFV) 
 localizado na rua José 
 Olímpio da Silva, com 
 demarcação mínima 
 iniciando do Centro de 
 Convivência até a servidão 
 Pedro Manoel da Silveira. 
 Proposta já encaminhada 
 pelo núcleo gestor do 
 distrito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  13 

 Ao lado da ZEI do 
 Pedregal tem uso proposto 
 como AUE. Sugere-se a 
 alteração próximo à face 
 nordeste da ZEIS com a 
 demarcação de uma AVL 
 iniciando em frente à rua 
 José Olímpio da SIlva e 
 término próximo à 
 residência número 303 da 
 Serv Pedro Manoel da 
 Silveira. Proposta já 
 encaminhada pelo núcleo 
 gestor do distrito 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  14 

 Sugere-se a correção de 
 localização de 
 equipamento público, 
 escola de ensino 
 fundamental Baldicero 
 Filomeno, para o 
 delimitado no anexo, 
 localizado na servidão 
 Pedro Manoel da Silveira 
 230 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  15 

 Alteração de zoneamento 
 ampliando o zoneamento 
 urbano AUE até o limite da 
 nova via de acesso ao 
 novo terminal do aeroporto 
 de acordo com anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  16  Inclusão do 

 Naufragados,como ZEIS  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 162 



 Ribeirão da 
 Ilha  APD  17 

 Reconhecimento da 
 comunidade de 
 Naufragados da Barra do 
 Sul na preservação 
 Histórico-Cultural 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  18 

 Como o plano diretor 
 pretende ordenar o uso do 
 solo? 

 4 
 O IPUF está ciente da necessidade de fortalecimento da fiscalização do 
 cumprimento do Plano Diretor. A questão é tratada inclusive em capítulo específico. 
 Entretando, a efetividade da fiscalização foge ao escopo do Plano Diretor. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  19 

 Alteração do Zoneamento 
 para ARM 3.5 e ARP 2.5 
 na área do novo acesso ao 
 aeroporto conforme mapa 
 em anexo, e inclusão na 
 região da planície. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  20 

 Alteração de zoneamento 
 para ARP 2.5 em área 
 conforme anexo, inclusão 
 de pilotis na região da 
 planície. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  21  Permitir a construção do 

 Pilotis para garagem  4 
 Foi incorporada à proposta de adequação a possibilidade de construir pilotis sem 
 contabilizar como garagem nas áreas onde não for possível a construção de 
 subsolos. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  22 

 Alteração de zoneamento 
 para AMS3.5 no Alto 
 Ribeirão ao longo da Rod. 
 Baldicero Filomeno 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  23 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para ARR na área 
 de Naufragados da Barra 
 do Sul 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  24 

 A equipa de gestão da 
 RESEX Pirajubaé, realizou 
 trabalho de 
 geoprocessamento e 
 análise do texto da minuta 
 do plano diretor, e foram 
 identificadas diversas 
 áreas e polígonos em 
 APP's, áreas com 
 vegetação não passível de 
 supressão, dentre outras, 
 conforme mapas em 
 anexo. 

 4  O IPUF agradece as informações técnicas enviadas pelo ICMBio referentes ao 
 zoneamento do entorno da RESEX Marinha do Pirajubaé. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  25 

 1) construção de 
 equipamentos de apoio ao 
 setor náutico 2) 
 Construção de trapiche na 
 freguesia do ribeirão da 
 ilha 

 4 
 A proposta de adequação contempla simplificação dos artigos que tratam das 
 estruturas de apoio náutico, determinado que as diretrizes específicas serão dadas 
 em regulamentação complementar. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  26  Balanço do PDP  4 

 As declarações apresentadas foram consideradas como fora do mérito de 
 discussão do texto e anexos do Plano Diretor em 2021 por tratarem de: problemas 
 setoriais muito específicos, propostas específicas e melhoria nos equipamentos 
 urbanos e comunitários, balanços gerais do processo, declarações sobre bairros ou 
 localidades específicas, esclarecimentos sobre questões diversas, fiscalização do 
 uso do solo, questões administrativas, problemas relativos à situação do Plano 
 Diretor em 2016, entre outros. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  27 

 Manutenção das tradições 
 culturais no distrito, Não 
 verticalizar no distrito, 
 implementação de ZEIS 
 distribuídas pelo distrito. 

 4 

 O Plano Diretor reconhece a relevância histórica e cultural do Distrito do Ribeirão 
 da Ilha e a sua vocação econômica para o turismo, o lazer e a maricultura. De todo 
 modo, nesta proposta de adequação não foram alterados os gabaritos do mapa de 
 zoneamento, que poderão ser alterados numa revisão completa do Plano Diretor. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  28 

 Esclarecimento e proposta 
 sobre: 
 Art 119 e 120 referente aos 
 terrenos da Marinha. 
 Demarcação de Área de 
 limitação ambiental em 
 parte do bairro. 
 Demarcação e 
 consideração área de APP 

 4 

 Os artigos relativos aos terrenos de marinha foram revogados por conterem 
 disposições que fogem a competência do Plano Diretor. Outras questões tratam do 
 mapa de zoneamento, que não foi objeto deste processo de adequação. Em 
 relação ao zoneamento de APP, será possível a revisão do polígono a partir de 
 dispositivo específico. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  29 

 alteração de zoneamento 
 do alto ribeirão. 
 Solicita que propriedade 
 marcada como PP 
 mantenha o zoneamento 
 AMS3-5 ou AMR3-5. 
 A frente do terreno para a 
 Baldicero Filomeno (se 
 situa entre os números 874 
 e 925) deve ser 
 considerada de uso 
 urbano, ainda que em sua 
 parte posterior se 
 mantenha APL ou APP. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  30 

 Alteração do zoneamento 
 no loteamento Santos 
 Dumont, parte mais a leste 
 do loteamento, divisa com 
 a RESEX, conforme 
 protocolo do representante 
 distrital 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  31 

 inclusão: 
 O proprietário do lote, em 
 loteamento aprovado pelo 
 PMF, fica garantido a 
 ocupação à luz do plano 
 diretor à época da 
 aprovação. - Loteamento 
 Vilas do Ribeirão. Projeto 
 Aprovado n61117 de 
 04/12/2012 localizado na 

 4 
 Foi criado dispositivo específico para garantir limites de ocupação de área urbana 
 nos loteamentos já aprovados e que hoje se encontram em macro área de 
 transição. 
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 Rod Baldicero Filomeno 
 3317 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  32 

 Alterar a localização de 
 ACI conforme mapa em 
 anexo, para outro local 
 pois, aquele demonstrado 
 no mapa já possui 
 urbanização consolidada 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  33 

 Alterar zoneamento na 
 Rua Severiano Firmino 
 Martins de APL-P para 
 ARP, conforme área em 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  34 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para ATR e APL 
 na área conforme mapa 
 em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  35 

 Solicita que o plano diretor 
 privilegie a população 
 nativa da ilha (há mais de 
 200 anos) que possui 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 propriedade com 
 limitações ambientais. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  36 

 Esclarecimento do 
 processo de zoneamento 
 realizado pelos estagiários 
 para ser entregue à 
 prefeitura, com incremento 
 de novas áreas públicas 
 (ACI e AVL), modificações 
 de zonas etc. Esclarecer a 
 comunidade como foi o 
 processo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  37 

 1) O terminal BRT do 
 Pedregal deve ficar mais 
 próximo, sendo na beira do 
 mar, para integrar ao 
 transporte marítimo, 2) A 
 densidade muito baixa vai 
 causar uma despesa muito 
 alta de implantação, 
 gestão, uso e manutenção 
 de toda a infraestrutura, 
 porém, este é um ônus 
 que deve recair a cidade, 
 3) Não implementar ZEIS 
 no distrito 4) qual a 
 garantia de que o Prefeito 
 vai executar PD? 

 4 

 O Plano Diretor trata de macro diretrizes de mobilidade, não chegando ao 
 detalhamento dos sistemas de transportes. Estas questões serão tratadas com 
 maior detalhe no Plano de Mobilidade. A reavaliaçao global das densidades do 
 Plano não cabe neste processo de adequação, devendo ser analisada em um 
 processo completo de revisão. 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  38 

 Criação de ARR dentro do 
 distrito, na região da 
 taperinha e barra do sul 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  39 

 Necessidade de praças e 
 parques contendo 
 equipamentos para uso de 
 crianças com idades 
 inferiores a 14 anos. 
 Urgência na limitação de 
 velocidade de carros na 
 região da Freguesia. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  40 

 Esclarecimento sobre a 
 construção do material 
 gráfico apresentado pelos 
 documentos protocolados 
 e que se referem à 
 proposta de zoneamento 
 distrital. 

 4  O formulário diz respeito a um esclarecimento. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  41 

 Acesso ao transporte 
 público, barreiras 
 arquitetônicas, Desenho 
 universal, Cumprimento às 
 leis e respeito a cidadania 

 4 
 O Plano Diretor dá diretrizes para a mobilidade que serão detalhadas no Plano de 
 Mobilidade do Município, em consonância com a Política Nacional de Mobilidade 
 Urbana 
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 Ribeirão da 
 Ilha  APD  42 

 Ao invés de somente 
 transformar AUE em ARP, 
 pensar uso público para 
 esta área com finalidade 
 social e cultural. 
 Parametrizando-a por 
 sistema de "OUT" de tal 
 forma que haja parceria 
 entre uso privado e público 
 compensação de alteração 
 de gabarito amarrada a 
 liberação de áreas 
 coletivas. 

 4 

 Propõe-se que as AUEs sejam consideradas como sobrezoneamento destinado à 
 expansão urbana a partir de Planos Específicos de Urbanização, os quais 
 funcionam com algumas similariedades à OUC, ou seja, a partir de planos 
 urbanisticos debatidos e aprovados com participação social. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  43 

 Reforço de praças, elas 
 são poucas e ineficientes, 
 melhoram a iluminação da 
 cidade. 

 4 
 Foram propostos incentivos e instrumentos para criação de áreas públicas e áreas 
 de fruição pública. Outros questões, ainda que tenham diretrizes definidas no Plano 
 Diretor, fogem ao escopo da legislação. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  44 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para AMS, o 
 requerente irá anexar o 
 mapa com a localização no 
 IPUF. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  45 

 Alteração de zoneamento 
 de urbana para rural na 
 Taperinha e caieira da 
 barra do sul 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  46 

 Solicitação de alteração/ 
 inclusão/ exclusão/ 
 esclarecimento/ outros de 
 texto/ mapas/ tabelas e 
 anexos, conforme 
 documentos a serem 
 entregues ao IPUF na 
 audiência geral do dia 
 30/06/2016 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  47 

 Alteração de zoneamento 
 de QUE para MAS ou 
 AMC nos imóveis 
 adjacentes ao condomínio 
 de casas na entrada da 
 tapera de propriedade da 
 Vision Adm de bens LTDA. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Ribeirão da 
 Ilha  APD  48 

 Servidão Paulo Avelino 
 Vieira. Alterar de AVL para 
 outra coisa. É APL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  1 

 Alteração do zoneamento 
 AVL para zoneamento de 
 uso urbano na Rua 
 Salvatina Feliciana dos 
 Santos - Itacorubi 
 alteração do sistema viário 
 no bairro Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  2 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento de APL-E 
 para ARM 4-5 na Rua 
 João Paulo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  3 

 Alteração de zoneamento 
 de unifamiliar para 
 multifamiliar na servidão 
 Canto Verde/ Rod Amaro 
 Antônio Vieira 2775 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  4 

 Afirma que seu imóvel está 
 marcado como ACI. Pede 
 para retificar. Inscrição 
 imobiliária 
 66.90.043.1210.001-093 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  5 

 Alteração de taxa de 
 urbanização de 10 para 
 35% (conforme plano 
 diretor) de loteamento 
 localizado na rua Maestro 
 Villas Lobos 157 - João 
 Paulo. Loteamento Caiobie 

 4 
 Foi criado dispositivo específico para garantir limites de ocupação de área urbana 
 nos loteamentos já aprovados e que hoje se encontram em macro área de 
 transição. 

 Sede Insular  APD  6 
 Solicitação de alteração de 
 APL para ARP, no Sertão 
 do Córrego Grande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  7 

 Problemas da bacia que 
 serão enviados para e-mail 
 do IPUF. 
 - TAC Outorga 
 - Mapeamento de áreas 
 públicas 
 - Falta de área exclusiva 
 residencial 
 - Emendas para 
 audiências pública 
 - exclusão de terreno de 
 marinha do plano 
 - ACAU mapeamento das 
 ACAÚ segundo MPF e 
 criação da comissão de 
 conflito urbano ambiental 
 - Bacia já é uma 
 centralidade 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  8  Qual a capacidade de 
 suporte da ilha?  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  9 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP. No final 
 da Rua Rosa, Fazenda da 
 Esperança 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  10 

 a) Manutenção de ARE 
 (ARP 2-5) em todas as 
 áreas dos loteamentos dos 
 Jardins Anchieta, 
 Germânia e Flor da Ilha, 
 exceto faixa adjacente à 
 rua João Pio que pode ser 
 ARM 2-5 
 B) Mudar faixa AR2-5 em 
 torno das rótulas do Jardim 
 ANchieta e entre as 
 rótulas, adjacente à Rua 
 José Badaid para ARP2-5 
 c) dentro do loteamento 
 Jardim Germania não 
 estender faixa de AMC-3 
 para trás da Rua Monique, 
 sobre casas residuárias, 
 faixa de AMC-3 apenas 
 nos 40m adjacentes à Rua 
 João Pio Duarte 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  11 

 Solicitação de permissão 
 de construção de igrejas 
 em ZEIS na Rua Pedra de 
 Listras, pois a área onde 
 há criminalidade precisa 
 ser socializada. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  12 

 Mudança de zoneamento 
 de área de colégio. 
 1) Que se mantenha a 
 alteração de zoneamento 
 de AVL para ACI no campo 
 de futebol do colégio 
 catarinense. 
 2) Manter o zoneamento 
 de toda a área do colégio 
 catarinense como ACI, 
 pois o tombamento das 
 fachadas do prédio 
 principal já garantem a 
 preservação do patrimônio 
 histórico. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  13 

 Solicitação de alteração de 
 ARP-2-5 para ARM-5-5 na 
 rua José Francisco Dias 
 Areias 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  14 
 Deixar claro o afastamento 
 lateral, se houver quando é 
 utilizada a outorga onerosa 

 4  Informamos que a utilização da Outorga Onerosa não altera os afastamentos 
 laterais obrigatórios. 

 Sede Insular  APD  15 

 Exibição das futuras obras 
 na forma de maquete para 
 que os vizinhos possam 
 analisar os impactos antes 
 da liberação da obra 

 4 

 O Plano Diretor estabelece o regime e parâmetros urbanísticos para a construção 
 de edificações no território. Para equipamentos de maior porte e potenciais 
 causadores de impacto existe o instrumento urbanístico de Estudo de Impacto de 
 Vizinhança para avaliação dos mesmos. 
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 Sede Insular  APD  16 

 Alteração do número de 
 unidades residenciais/ 
 comerciais que se faz 
 necessário para o EIV. 
 Mudar para 200 unidades 
 em condomínios 
 multifamiliares 

 4  Os limites mínimos para exigência de EIV foram retirados do Plano Diretor e 
 caberão em regulamentação complementar. 

 Sede Insular  APD  17 
 Transformar ARP2-5 da 
 rua Prof Milton Sullivan em 
 ARM 6-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  18 

 Art 71 e 78 
 Utilização do subsolo em 
 80% para todos os 
 zoneamentos e 100% para 
 o polígono central 
 Melhorar o uso para 
 garagem. Pilotis não 
 computável 
 Excesso de 
 obrigatoriedade de 
 estacionamento 

 4  Todas as sugestões descritas foram incorporadas à proposta de adequação, 
 entendendo que são pertinentes. 
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 Sede Insular  APD  19 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para ACI no 
 itacorubi (campus 
 universitário NEPAq 
 Núcleo de Estudos em 
 Patologia Aquícola) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  20 
 alteração de zoneamento 
 da Trindade de ARM5-5 
 para ARM8-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  21 

 Esclarecimento sobre APL. 
 APL's são delimitadas pela 
 cota 100 ou por 
 declividade acentuada. 
 Por que existem tantas 
 APL's com cota inferior a 
 100 e declividade menor 
 que 46,6% 

 4 

 As Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL) são entendidas como parte 
 essencial ao zoneamento do município de Florianópolis, considerando-se as 
 características do território. Tratam-se de porções territoriais que não apresentam 
 condições adequadas para suportar determinadas formas de uso do solo, em 
 virtude das suas características físicas e ambientais. O Plano Diretor prevê dois 
 tipos de APLs: as de Encosta (APL-E) e as de Planície (APL-P). As APLs de 
 Encosta são aquelas em que predominam as declividades entre 30% e 46,6%, bem 
 como áreas situadas acima da cota 100. Já as APLs de Planície são formadas por 
 planícies e depressões, cobertas ou não por vegetação nativa, onde corredores 
 ecológicos e usos agrários estão mesclados com usos urbanos rarefeitos 
 compatíveis com o entorno natural. 
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 Sede Insular  APD  22 

 Incentivar e incrementar a 
 centralidade nos bairros 
 com aumento do 
 zoneamento AMC em 
 todas as vias principais, de 
 maior fluxo e mais 
 integradas. 
 Aumentar a densificação 
 em todas as áreas já 
 ocupadas para impedir/ 
 reduzir a ocupação de 
 áreas distantes, rurais e de 
 preservação 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  23 

 Pergunta como deve 
 solicitar alteração do 
 zoneamento em sua 
 propriedade (APL-E) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  24 

 solicita alteração de 
 zoneamento conforme 
 planta a ser entregue no 
 IPUF para Cleide. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  25 

 alteração de zoneamento 
 na rua Amaro Antônio 
 Vieira - Itacorubi, 
 ampliando a faixa de zona 
 urbana ARM5-5 de 50m 
 para 100m ou ainda 
 alterando de ARM 5-5 para 
 AMC 6-5, ou passando os 
 50m da rodovia a serem 
 AMC 6-5 e os outros 50m 
 ARM5-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  26 

 alteração de zoneamento 
 na Rod Francisco Magno 
 Vieira 1763, rio tavares, 
 visando a implantação de 
 projeto social de utilidade 
 pública. APP para 
 RPPN/mata atlântica 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  27 

 Alteração de zoneamento 
 ao longo da rod amaro 
 Antônio Vieira - Itacorubi, 
 mudando para ARM5-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  28 

 Proposta de alterar uma 
 ZEIS desocupada em AVL. 
 Conselho Comunitário 
 Cristo Redentor 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  29 

 Solicita aumentar a faixa 
 ARM5-5 de 50 para 100 na 
 Rod Amaro Antônio Vieira 
 - Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  30 
 Solicita a manutenção do 
 zoneamento do Parque 
 São Jorge em ARE. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  31 

 Alteração de ACI para 
 ARP nos lotes 5 e 6 da 
 quadra II localizados na 
 Rua Dr Hamilton Cordeiro 
 do Loteamento Jardim 
 Caiobig. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  32 

 Solicita alteração do Art 3 
 do Decreto 13574/2014 
 para conter algo 
 semelhante ao art 234 do 
 plano diretor de 1997: 
 "nos imóveis legalmente 
 constituídos em data 
 anterior à vigência desta 
 lei, e cuja superfície seja 
 menor do que 80% 
 daquela prevista para a 
 respectiva área do 
 zoneamento, serão 
 aplicados os limites de 
 ocupação de área com 
 dimensão de lote 
 imediatamente inferior" 

 4 

 Entende-se que esse tipo de regra dificulta demasiadamente a aplicação do 
 zoneamento. De todo modo, os limites de ocupação não devem variar de acordo 
 com a dimensão do lote, deve-se sim garantir que lotes muito pequenos não 
 usufruam do máximo potencial construtivo a partir de parâmetros de afastamento 
 mais exigentes. 
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 Sede Insular  APD  33 

 Alteração de zoneamento 
 em parte do loteamento 
 Caiobig, localizado no 
 bairro João Paulo, km01 
 da Rod José Carlos 
 Daux-SC 401, sentido 
 bairro centro. 
 Alteração de ARP2-5 para 
 ARM5-5, ARM3-5, ARM 
 2-5, AMC 5-5 e AMC3-5. 
 Alterar uma parte da ARP 
 para APL, AVL e APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  34 

 Solicita alteração de 
 zoneamento da servidão 
 ARP 5-5, uma vez que a 
 servidão já possui vários 
 edifícios 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  35 

 Alterações de zoneamento 
 no loteamento Jardim 
 Caiobig 
 1) retirar ACI nos lotes 
 lindeiros à Rua Francisco 
 Van de Sande 
 2) Tirar zoneamento ACI 
 dos lotes na Rua Hamilton 
 Cordeiro 
 3) ampliar área zoneada 
 como ARP2-5 na rua Dr 
 Francisco Van de Sande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  36 

 Solicita alteração de APL 
 para ARP2-5 lote na Rua 
 Zanzibar do Nascimento 
 Lins, Trindade. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  37 

 Alteração do limite do 
 zoneamento ARM 4-5 no 
 trecho da Rod João Paulo, 
 localizado entre a rua 
 francisca Inês da Costa e 
 Hotel Maria do Mar 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  38 

 Solicita zoneamento AMC 
 3-5 nos lotes lindeiros ao 
 longo da via Vera Linhares 
 de Andrade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  39 

 Ajustes de zoneamento 
 nos loteamentos Jardim 
 Por do Sol I e II, 
 localizados no bairro João 
 Paulo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  40 

 Alterar zoneamento de 
 AVL para ARP3-5 na Rua 
 das Amoreiras, loteamento 
 Jardim Cidade 
 Universitária - bairro 
 Carvoeira. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  41 

 Ampliação da faixa 
 ARM5-5 passando de 50 
 para 100m alterando assim 
 o zoneamento urbano da 
 Amaro Antônio Vieira - 
 Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  42 

 Solicita permissão de 
 construção de prédios de 
 até 3 pavimentos, 60% de 
 ocupação do terreno, 2/3 
 de garagens no 
 quadrilátero formado pelas 
 ruas Rosa (Pantanal), Ana 
 Maria Nunes (Córrego 
 Grande) e UFSC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  43 

 Ampliação da faixa 
 ARM5-5 de 50 para 100m 
 na Amaro Antônio Vieira - 
 Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  44 
 Mudar zoneamento da 
 ponta do Coral - Beira Mar, 
 para AVL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  45 

 Ampliação da faixa 
 ARM5-5 de 50 para 100m 
 na Amaro Antônio Vieira - 
 Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  46 

 Solicita zoneamento que 
 permita área totalmente 
 sem comércios ou serviços 
 no Parque São Jorge 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  47 

 Ampliação da faixa 
 ARM5-5 de 50 para 100m 
 na Amaro Antônio Vieira - 
 Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  48 

 Não permitir mais 
 construções enquanto não 
 se tiver infraestrutura 
 disponível 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 
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 Sede Insular  APD  49 

 Ampliação da faixa 
 ARM5-5 de 50 para 100m 
 na Amaro Antônio Vieira - 
 Itacorubi 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  50 

 Manifesto contra a 
 ampliação do número de 
 pavimentos no Conjunto 
 Guarani. Rua Carlos 
 Loureiro da Luz 104 - 
 Córrego Grande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  51 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento de AVL para 
 ARM. Av Jorge Lacerda 
 1472 - Costeira do 
 Pirajubaé 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  52 

 Não concorda com 
 alteração de aumento de 
 recuo de 4 para 6 metros e 
 redução de pavimentos de 
 4 para 2 andares. Saco 
 dos Limões. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  53 

 Esclarecimento sobre 
 classificação da Serv João 
 Adriano - Córrego Grande, 
 em APL-E 
 questiona por que é APL e 
 como tem vizinhos com 
 área superior a 10%. 
 Inscrição imobiliária 
 53370681578001-166. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  54 
 Passar a Rua Vera 
 Linhares De Andrade para 
 AMC 4-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  55 
 Solicita o direito de morar 
 em bairro somente com 
 casas, sem comércio. 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 
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 Sede Insular  APD  56 

 Solicita revisão de 
 zoneamento na SC 401, 
 sentido norte, entre km 01 
 e 02. De APP/ APL para 
 ARP2-5 Projetos Especiais 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  57 

 Manter toda a área mais 
 distante que 30m da Av 
 Cesar Seara e da Rua Cap 
 Romualdo de Barros como 
 ARP2-5 
 Alterar o zoneamento dos 
 primeiros 30m de ARM6-5 
 para ARM5-5 sem 
 acréscimo de TDC. 
 Estabelecer que a 
 distância mínima entre a 
 construção em zona 
 predial, multifamiliar e 
 unifamiliar seja no mínimo 
 igual a soma de recuo 
 mais afastamento 
 estabelecidos para a via 
 de acesso 
 Permitir que vizinhos 
 afetados por novo projeto 
 tenham acesso aos EIVs 
 antes a aprovação do 
 projeto 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  58 

 Alterar para ARP2-5 , 
 deixando com o mesmo 
 zoneamento de áreas 
 vizinhas e limítrofes às 
 áreas de APL, AVL e parte 
 da ACI, localizada na Rua 
 Manoel Libanio da Costa - 
 Via SC 031 - João Paulo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  59 

 Solicita manutenção da 
 ARP2-5 no bairro Santa 
 Mônica 
 As 3 principais vias 
 transversais no sentido Av 
 Madre Benvenuta - Jardim 
 ANchieta e regiões 
 próximas ao mangue do 
 lado direito, sentido 
 UDESC-Shopping 
 Iguatemi de área mista - 
 ARM 
 Quadras na Av Madre 
 Benvenuta comercial com 
 4 pavimentos AMC 4-5 
 com exceção de uma 
 centralidade na região ao 
 lado do Shopping Iguatemi 
 e atrás do supermercado 
 Angeloni-AMC 6-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  60 
 Bairro residencial que o 
 Plano Diretor 
 descaracteriza permitindo 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 
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 construção de prédio de 5 
 andares - Carvoeira 

 Sede Insular  APD  61 

 Deve ser mantida as 
 características 
 estritamente residenciais 
 no Parque São Jorge. Até 
 2 pavimentos. Sem 
 prédios. 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 

 Sede Insular  APD  62 

 Revisão do texto do plano 
 diretor que encontra-se em 
 desalinho com o projeto de 
 Lei do Plano Diretor de 
 2013 

 4  Questão extemporânea. 

 Sede Insular  APD  63 

 Solicitação de retirada de 
 APP de loteamento já 
 executado, denominado 
 Jardim Morumbi, 
 localizado no Morro do 
 Antão, próximo ao Morro 
 da Cruz. Rua do Antão 
 com Rua das Embaúbas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  64 

 Alteração de zoneamento 
 no loteamento Jardim 
 Cidade Universitária 
 próximo a Av. Cesar 
 Seara, de uma forma que 
 não seja permitido a 
 construção de prédios 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  65 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para APL em área 
 na Rod. Admar gonzaga, N 
 4553 conforme mapa em 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  66 

 Solicitação de retificação 
 de área alterada para AVL 
 no Parque Municipal da 
 Lagoa do Jacaré. Áreas 
 consolidadas foram 
 retiradas. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  67 

 Contra a alteração de AMC 
 5-5 para ARP2-5 na rótula 
 da Eletrosul (rua Maria do 
 Patrocínio, Rua Vereador 
 Frederico Veras e Rua 
 Maria Eduarda) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  68 

 Reclamação com relação 
 ao tratamento dispensado 
 aos proprietários de 
 terrenos localizados em 
 área de marinha 

 4  Os artigos relativos aos terrenos de marinha foram revogados por conterem 
 disposições que fogem à competência do Plano Diretor. 
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 Sede Insular  APD  69 

 Substituição de ocupação 
 unifamiliar para ocupação 
 multifamiliar, rua Nicolau 
 da Silva Filho, Bairro 
 Trindade 

 4 

 As adaptações na Tabela de Adequação de Usos buscaram viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas e residênciais multifamiliares nas áreas 
 residenciais predominantes, de acordo com as características do bairro. Para o 
 zoneamento AMC, o uso referido ficou como adequado. 

 Sede Insular  APD  70 

 Solicitação de alteração de 
 zoneamento de residencial 
 para comercial na rua João 
 Motta, saco dos limões, 
 próximo e no entorno do 
 posto ipiranga. Alteração 
 para 6 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  71 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Vera Linhares de 
 Andrade de ARM 2.5 para 
 AMC 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  72 

 Solicitação de revisão de 
 zoneamento do Sertão do 
 Pantanal (Rua Rosa) por 
 não estar delimitado 
 adequadamente AEIS, 
 ATL2-5 e APL-E) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  73 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Tangará na 
 Agronômica de forma que 
 continue sendo permitido a 
 construção de prédios com 
 7 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  74 

 Alteração de zoneamento 
 para tornar a área 
 localizada próximo às ruas 
 Emílio Ferdinando 
 Schroeder e Serv. Borges 
 Luiz conforme mapa em 
 anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  75 

 Alteração para que a 
 Alameda Adolfo Konder 
 não tenha 12 pavimentos, 
 pois impossibilita a vista 
 panorâmica da Ponte 
 Hercílio Luz 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  76 

 Criar AVL no final da rua 
 José Pedro Gil, ao lado da 
 Rua Padre Schrader. 
 Poderia ser utilizada a 
 política de créditos de 
 carbono para negociar 
 com construtoras 
 interessadas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  77 

 Alteração de Zoneamento 
 na Rua João Pio Duarte 
 Silva, N 1750 de AMC 3.5 
 para AMC 6.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  78 

 Alterar o microzoneamento 
 da ZEIS 2 no Morro do 25, 
 no final da Rua José Pedro 
 Gil 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  79 

 Alterar na Rua Vera 
 Linhares de Andrade de 
 ARM 3-5 e ARM 2-5 para 
 AMC3-5, para os lotes ao 
 longo da via 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  80 

 A área do Corinthians do 
 Pantanal foi considerada 
 como residencial. Deseja 
 incluir a existência do 
 campo de futebol, 
 Servidão Corintians, atrás 
 da ELETROSUL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  81 

 Alteração de zoneamento 
 ARM 5.5 para ARM 8.5 na 
 lateral direita (oeste) da 
 Rua Professor Milton 
 Roque Ramos Krieger, 
 conforme mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  82 

 Solicitação de criação de 
 uma AVL no final da rua 
 Alm Carlos Silveira 
 Carneiro 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  83 

 Esclarecimentos a respeito 
 da Seção IV - quando esta 
 seção foi incluída no plano 
 diretor, e se em algum 
 período de tempo a nossa 
 cidade ficou sem um plano 
 diretor vigente? 

 4 

 A definição de afastamentos obrigatórios é necessária para a legislação que define 
 o uso e ocupação do solo, sendo que o mesmo sempre esteve presente neste tipo 
 de legislação, inclusive no Plano Diretor de 1997. Florianópolis possui Plano Diretor 
 desde 1955 - Lei 246/55, o qual foi sendo atualizado e atualmente a legislação em 
 vigor é a Lei Complementar 482/2014, a qual será substituída pela nova lei a ser 
 aprovada decorrente deste processo. 

 Sede Insular  APD  84  Duplicação da Deputado 
 Antônio Edu Vieira  3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular  APD  85  Solicita o retorno ao plano 
 diretor anterior  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  86 
 Solicita incluir projeto 
 cicloviário ao redor da 
 UFSC no plano diretor 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular  APD  87 
 Solicita adequação do 
 acesso à Rua Capitão 
 Romualdo de Barros 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular  APD  88 

 Alteração de zoneamento 
 nos loteamentos Santa 
 Mônica, Pq São Jorge, 
 Jardim Anchieta para que 
 permita o aumento de 
 densidade e gabaritos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  89 
 Solicita a manutenção de 
 zoneamento de AVL na 
 Ponta do Saco dos Limões 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  90 

 Manutenção do 
 zoneamento na R. Eurico 
 Hosterno como ARM 2.5, 
 como já constava no Plano 
 Diretor de Florianópolis 
 aprovado em 2014 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  91 

 Rever a cláusula que 
 impede a regularização de 
 imóveis em área da 
 marinha 

 4  Os artigos relativos aos terrenos de marinha foram revogados por conterem 
 disposições que fogem à competência do Plano Diretor. 
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 Sede Insular  APD  92 

 Solicita alteração do limite 
 do parque Maciço da 
 Costeira a partir do término 
 de seu terreno (Rua Rosa) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  93 

 1 - Alteração de 
 zoneamento na Carvoeira 
 para que seja permitido 09 
 pavimentos como era na 
 Lei 482/2014 2 - Alteração 
 de zoneamento na R. 
 Maria Rosa Martins de 
 ARE para ARM 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  94 

 Solicita que a Av Hercílio 
 Luz retorne a ser 
 residencial e comercial 
 (AMC) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  95 

 Reestruturar a SC 401 
 entre os km 6 e 9 de forma 
 a comportar a utilização 
 comercial nas 2 margens. 
 Permitir o estabelecimento 
 de comércio e serviços nos 
 imóveis com testada para 
 a SC 401 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  96  OUC  4  Os artigos relativos aos terrenos de marinha foram revogados por conterem 
 disposições que fogem à competência do Plano Diretor. 

 Sede Insular  APD  97 

 Deseja que volte a ser 
 permitida a construção de 
 9 pavimentos, ao invés de 
 apenas 2. 
 Na Serrinha deseja 
 transformar de ARE em 
 ARM3-5 na rua Maria 
 Rosa Martins, continuação 
 da Douglas Seabra Levier 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  98 

 Deseja a manutenção de 
 AVL no lugar de ARM-2-5. 
 Existe a Praça da Árvore 
 atualmente 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  99 

 1 - Alteração de 
 zoneamento na Carvoeira 
 para que seja permitido 09 
 pavimentos como era na 
 Lei 482/2014 2 - Alteração 
 de zoneamento na R. 
 Maria Rosa Martins de 
 ARE para ARM 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  100  Manter a Avenida Hercílio 
 Luz como Comercial  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  101 

 Solicitação de manutenção 
 de APL no sertão do 
 Pantanal. 
 Respeito às extremas dos 
 limites na rua Rosa; 
 Que as APL do PD2013 
 sejam mantidas 
 Que os rios do Sertão do 
 Pantanal continuem 
 protegidos pela Lei 
 Federal/ Municipal, sem 
 necessidade de serem 
 incluídas como zonas de 
 APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  102 
 Alteração de zoneamento 
 na R. Moraes Cardoso 
 para ARP 2.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  103  Balanço do Plano Diretor  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  104 
 Deseja falar sobre o 
 processo do plano diretor 
 participativo 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  105 

 Esclarecimentos sobre o 
 processo de discussão na 
 Bacia Hidrográfica do Saco 
 Grande e as propostas 
 apresentadas. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  106 

 Zoneamento do sul da ilha. 
 região do loteamento 
 Santos Dumont em 
 Carianos/ abastecimento 
 de água em todo o sul da 
 Ilha. 
 Fornecimento de energia. 
 Terrenos da marinha. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  107 

 Que seja integrada ao PD 
 um setor de Operação 
 Urbana Consorciada junto 
 ao futuro corredor BRT no 
 trecho Pantanal 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  108 

 Contra as coberturas de 
 prédio no formato de 
 sótão, como estão sendo 
 feitas na Trindade 

 4  Foi proposto descontar os sótãos apenas nas edificações unifamiliares. 
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 Sede Insular  APD  109 
 Alterar o zoneamento da 
 Av. Hercílio Luz de ARP 
 para AMC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  110 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP2-5 com 
 100m de profundidade até 
 o número 1242 da rua 
 Rosa (Pantanal). |Do 
 nº600 até 1242 , faixa de 
 ARP2-5, com 100m de 
 propriedade. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  111 

 O plano articula um 
 conjunto de vias que 
 cortam o terreno do Jardim 
 Botânico. A proposta geral 
 do Jardim Botânico 
 apresenta sugestões 
 viárias que preservam a 
 interação do Jardim 
 Botânico com o 
 Manguezal, principal 
 elemento ambiental 

 4  Foi criado dispositivo que permite a revisão do traçado e dos perfis do sistema 
 viários projetado. 
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 Sede Insular  APD  112 

 Manter zoneamento do 
 plano diretor de 2013 nos 
 altos da rua Rosa, como 
 APL, e engloba as áreas 
 às margens de córregos e 
 veios d'água 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  113 
 Revisão dos limites do 
 Parque do Maciço da 
 Costeira 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  114 

 A comunidade do morro do 
 Horácio pede alteração do 
 mapa como foi proposto na 
 oficina de 11/6/16 para 
 mudar de ZEIS para ACI. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  115 

 Ajuste de delimitação de 
 APL/APP nos fundos da 
 propriedade, na Rua Rosa 
 do Sertão 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  116 

 A comunidade solicita que 
 eventuais intervenções no 
 terreno do Direto do 
 Campo (Próximo à Casa 
 do Governador), deverá 
 ser consultada pelo Poder 
 Público e comunidade 
 local 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  117 
 Propõe que a R. Lauro 
 Linhares seja de Mão 
 Única 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  118 
 Solicitação de alteração de 
 APP para ZEIS na Serv 
 Almeida - Monte Verde 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  119  Fixar o Nº de Habitantes 
 até 2024  4  Informamos que há estimativas populacionais para o planejamento da cidade, 

 entretanto não é possível fixar a população até 2024, mas sim estimá-la. 
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 Sede Insular  APD  120 

 Alteração de zoneamento 
 da Av Admar Gonzaga, da 
 ponte até o começo do 
 Morro +/- 1km de ARM2-5 
 para AMC4-5 em frente a 
 Casa Rosa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  121  Mobilização e dinâmica de 
 divulgação da audiência  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  122 

 Propõe enquadramento de 
 ARP2-5 E ZEIS com 
 contrapartida de ACI e AVL 
 para o bairro Monte Verde. 
 Quer que seja revisado e 
 corrigido o aumento da 
 APP em relação ao PD 
 vigente em 2010 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  123 

 Alteração de zoneamento 
 na região entre a Av. 
 Hercilio Luz, Av. Mauro 
 Ramos e IEE para ARM 
 12.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  124 

 Ampliação de áreas 
 destinadas às ZEIS, 
 principalmente nas áreas 
 centrais, não somente nas 
 regiões já ocupadas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  125 

 1) Definir com precisão 
 demarcação de APC's 
 2) Justificar contornos 
 adotados 
 3) Definir como ficará a 
 ocupação dos imóveis não 
 tombados e dos terrenos 
 vagos 
 4) Nas APCs, excluir a 
 aplicação da regra do 
 entorno de 100m dos 
 imóveis tombados 

 4 
 Neste processo de adequação do Plano, não foram feitas alterações nos mapas de 
 zoneamento e sobrezoneamento, já que demandam um processo completo de 
 revisão. Desse modo, foram mantidos os perímetros das APCs. 

 Sede Insular  APD  126 

 Exclusão de zoneamento 
 aprovado entre o trevo da 
 seta na costeira e a 
 estação de tratamento 
 esgoto da casan 2 - 
 alteração de zoneamento 
 para 2.5 no saco dos 
 limões, 3 - Não verticalizar 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  127 

 Alterar, no loteamento 
 Jardim Caiobig, de ARP2-5 
 para ARM5-5 ARM3-5 
 ARM2-5 AMC5-5 e 
 AMC3-5. Em contrapartida, 
 alterar uma parte de ARP 
 para APL, AVL e APP. 
 (Faltou o anexo) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  128 

 Alteração de zoneamento 
 de AVL para AMC em área 
 próxima ao TITRI 
 conforme mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  129 

 Solicitação de alteração de 
 APL para ARP2-5 na rua 
 Capitão Américo - Córrego 
 Grande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  130 

 Cancelamento de via 
 projetada para fins de 

 aprovação de alvará de 
 construção. Na rua Afonso 

 Luiz Borba. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 
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 Sede Insular  APD  131 

 Retorno da possibilidade 
 de Pilotis e Pavto 
 Garagem em edifícios da 
 seguinte forma: 1 - até 04 
 Pav - Pilotis / até 8 Pav - 
 Pilotis + 01 Pavto 
 Garagem 80% / Até 12 
 Pav - Pilotis + 02 Pav 
 Garagem 80% 

 4 
 Foi proposto não cômputo dos pilotis nos casos em que seja impossibilitada a 
 construção de subsolo. Quanto a taxa de ocupação, foram ampliadas as 
 possibilidades de utilização do instrumento. 

 Sede Insular  APD  132 

 Redução da proibição de 
 construção de edifícios de 
 ruas de 12 para 10m 
 Continuar a proibição para 
 Servidões e Ruas estreitas 

 4 
 São permitidas edificações nas ruas com denominação oficial do Município. Nos 
 casos de caixas muito estreitas, devem obedecer as faixas de domínio delimitadas 
 pelo Anexo que detalha o Sistema Viário. 

 Sede Insular  APD  133 

 Incluir as comunidades do 
 maciço do morro da cruz 
 às áreas de operações 
 urbanas do distrito insular, 
 principalmente na área de 
 centro histórico. 

 4 
 Neste processo de adequação do Plano, não foram feitas alterações nos mapas de 
 zoneamento, sobrezoneamento ou que circunscrevem os intrumenos urbanísticos. 
 Desse modo, foram mantidos os perímetros prioritários para OUCs. 

 Sede Insular  APD  134 
 Alteração de zoneamento 
 na Av. Hercílio Luz de ARP 
 para Comercial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  135 
 Mudar de ARP para AMC 
 a rua José Jacques, em 
 toda a sua extensão 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  136 

 Ampliação de 
 aproveitamento, índice, 
 uso do subsolo, compra de 
 índice nas áreas turísticas. 

 4 

 Algumas adaptações propostas beneficiam o setor turístico, como a nova redação 
 do artigo 71 e a simplificação da Tabela de Adequação de Usos, que possibilita 
 habitação transitória em mais zoneamentos. De todo modo, os empreendimentos 
 turísticos poderão se beneficiar também dos incentivos propostos. 

 Sede Insular  APD  137 
 Alteração de zoneamento 
 na Av. Hercílio Luz de ARP 
 para Comercial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  138 
 Alteração de zoneamento 
 na Av. Hercílio Luz de ARP 
 para Comercial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  139 

 Pergunta se há como 
 controlar alterações do 
 plano diretor por 
 vereadores. 

 4  A proposição de emendas às leis é uma prerrogativa do Poder Legislativo, desde 
 que respeite o princípio da legalidade e que tenha legitimidade. 

 Sede Insular  APD  140 

 Que seja mantido a 
 proposta de mapa e 
 gabaritos aprovados na 
 câmara municipal, 
 Alteração de zoneamento 
 na área do CIC e da 
 Penitenciária de AVL para 
 AMC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  141 

 1) Como o plano será 
 fiscalizado 
 2) Como estão sendo 
 feitos os processos já em 
 análise 
 3) SObre as APPs 
 4) Quer saber sobre as 
 marinas, estão previstas e 
 onde? 

 4 

 1) Quanto à fiscalização de construções informamos que a compete à Secretaria 
 Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano esta atribuição. Quanto ao 
 Plano Diretor, o anteprojeto de lei contempla título que trata do Sistema Municipal 
 de Gestão da Política Urbana (ver a partir do artigo 282 do anteprojeto de lei). 
 2) Os processos em tramitação para análise protocolados junto ao município são 
 analisados de acordo com a legislação vigente - LCM 482/2014. O capítulo das 
 disposições transitórias do Plano Diretor apresentará regramento específico para 
 os casos de projetos aprovados em conformidade com leis anteriores. 
 3) O Plano Diretor respeita às previsões das legislações ambientais vigentes 
 (Estadual, Federal e Municipal). Este é um princípio que prevalece sobre a 
 demarcação em mapa de zoneamento. 
 4) O Plano Diretor prevê em suas diretrizes a revitalização e requalificação da orla 
 por meio da implantação de estruturas de apoio nautico. Os projetos de 
 implantação de marinas devem ser tramitados como projetos especiais e 
 dependem de procedimentos específicos que fogem ao escopo do Plano Diretor. 
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 Sede Insular  APD  142 

 Art. 84 - Seção II - Dos 
 condomínios Residenciais 
 Unifamiliares - O número 
 máximo de unidades 
 autônomas por condomínio 
 residencial unifamiliar será 
 de 100 (cem) unidades em 
 áreas onde existem vias 
 públicas. 

 4 

 Entendendo a necessidade de se limitarem os condomínios unifamiliares, foi 
 proposta sua não adequação aos zoneamentos da Macro Área de Usos Urbanos, 
 sendo que eles só poderão ser implantados em APL e em ARR (com a anuência 
 dos órgãos de planejamento). Assim, considera-se não necessária a limitação do 
 tamanho máximo dos condomínios unifamiliares. 

 Sede Insular  APD  143 

 Adaptar plano para 
 observar o conceito de 
 adensamento nos 
 principais eixos de ligação, 
 como por exemplo na rod 
 admar gonzaga em 
 direção à Lagoa da 
 Conceição, dar sequência 
 a faixa ARM, e/ou 
 modificar para AMC, até o 
 topo do morro, ampliando 
 para ARM 3-5 ou AMC3-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  144 

 Alteração de zoneamento 
 nas Ruas Jair Silva e Cruz 
 e Souza, de 6 pavimentos 
 para 12 pavimentos, tendo 
 em vista que já tem 
 edifícios com 12 
 pavimentos e as região ao 
 redor permite 14 
 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  145  Solicitação de projeto de 
 ciclovia na Lauro Linhares  3  As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 

 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
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 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular  APD  146  Que a Av Hercílio Luz volte 
 a ser área comercial  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  147 

 Incentivar que a população 
 more próximo ao local de 
 trabalho / estudo - 
 Autorizar e legalizar a 
 criação de kitinetes em 
 áreas de ARP 2.5 

 4 

 As alterações na Tabela de Adequação de Usos buscaram viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas nas áreas residenciais, de acordo com as 
 características do bairro. Além disso o fortalescimento do incentivo ao uso misto 
 busca incentivar também a moradia próxima do local de trabalho. 

 Sede Insular  APD  148 

 Solicita que seja feito o 
 binário na Trindade, 

 fazendo a interligação da 
 rua Luiz Oscar de 

 Carvalho com a Prof 
 Odilon Fernandes 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular  APD  149  Manter a área da 
 penitenciária como ACI  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 214 



 Sede Insular  APD  150 
 Alterar o gabarito do bairro 
 José Mendes para 
 ARM7-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  151 

 Alterar de zoneamento de 
 ARM 5.5 para ACI na área 
 da academia da polícia 
 militar na Trindade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  152 

 Manutenção como ACI dos 
 seguintes itens: 
 a) quartel general, rua 
 Bocaiúva 1858 - centro 
 b) Hospital, rua Silva 
 Jardim 441 - Prainha 
 c) 16a circunscrição do 
 serviço militar - rua 
 marechal Guilherme 49 - 
 centro 
 d) Forte São Luiz, praia de 
 Fora, em frente ao 
 Shopping Beira-Mar 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 e) Forte de Santana, 
 embaixo da ponte Hercílio 
 Luz 

 Sede Insular  APD  153 

 Solicitação de criação de 
 zoneamento específico 
 prevendo área 
 exclusivamente residencial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  154 
 Alteração dos limites de 
 ZEIS na servidão Manoel 
 Inácio do Nascimento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  155 

 1 - Garantir AVL na Faixa 
 Beira Mar Norte - Trindade 
 (Região Bombeiro), 
 prevendo-se equip. de 
 lazer 2 - Na faixa continua 
 até a Lauro Linhares, 
 aplicar cones visuais que 
 garantam a visualização 
 do maciço do M. da Cruz e 
 da mesma forma de * 
 Admar Gonzaga 3) Frear o 
 crescimento na trindade 

 4 

 Alterações no mapa de zoneamento não estão sendo tratadas neste processo de 
 adequação. O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento 
 sustentável do território. Sob essa ótica, está compreendida, entre outros, a 
 necessidade de prover infraestrutura compatível com a ocupação e os usos 
 previstos. O Plano Diretor deve nortear o crescimento urbano e os investimentos 
 necessários na infraestrutura. 
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 que já ultrapassou a 
 capacidade de suporte 

 Sede Insular  APD  156 

 Porque o IPUF, ICM-BIO e 
 outros órgãos não 
 trabalham melhor***, 
 contra especulações 
 imobiliárias 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APD  157 
 Alterar o gabarito do Bairro 
 José Mendes para ARM 
 5.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  158 

 O representante distrital 
 mostrou mapas, durante 
 sua apresentação na 
 audiência pública, que não 
 foram discutidos durante 
 as oficinas 

 4  Questão extemporânea. 

 Sede Insular  APD  159 
 Alterar o gabarito do Bairro 
 José Mendes para ARM 
 6.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  160 

 Compensação de zona de 
 interesse social no ganho 
 de gabaritos das 
 empresas* reverta-se em 
 ampliação de áreas de 
 interesse social e 
 estruturação das áreas já 
 existentes 

 4 
 Foi inserido dispositivo buscando ampliar a incidencia dos incentivos de AEIS, de 
 modo a promover a habitação social de forma regular e com implantação de 
 infraestrutura. 

 Sede Insular  APD  161 

 Permitir que somente haja 
 adensamento, onde já está 
 garantida a capacidade de 
 suporte 

 4 

 O adensamento populacional adequado, quando acontece de forma regular, em 
 observância às condicionantes naturais do território e à implantação de 
 infraestrutura, é positivo para a vitalidade urbana, para o desenvolvimento 
 economico e para a qualidade de vida da população. A falta de densidade e o 
 caráter irregular da ocupação já foi justamente apontado como problemática no 
 estudo realizado pelo ICES, em 2015. 

 Sede Insular  APD  162 

 Alterar zoneamento do 
 aterro da da Baía Sul de 
 AVL para ATC (Área 
 Turística Cultural) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  163 

 Solicitação que a rua 
 Capitão Romualdo de 
 Barros volte a ser de 9 
 pavimentos, em especial 
 na área do Hotel Quinta da 
 Bica D'água 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular  APD  164 

 Alterar o zoneamento na 
 R. Capitão Romualdo de 
 Barros, mais 
 especificamente na área 
 do Hotel Quinta da Bica 
 d'água para 09 pavimentos 
 como era no plano anterior 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  165 
 Solicita manutenção do 
 zoneamento da rua Byron 
 Barcellos em AMC 6-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APD  166 

 Ampliação da ZEIS 
 referente a Vila Santa 
 Rosa no Bairro 
 Agronômica até as vias 
 adjacentes, incorporando 
 terrenos vagos na Beira 
 Mar e na Rua Delminda 
 Silveira 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  1 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua Aroeira do Campo, 
 n52 - Campeche - Fpolis 
 de APP para ARP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  2 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP ou ARM 
 na R. Francisco Thomaz 
 dos Santos, 5104B - 
 Armação do Pantano do 
 Sul 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  3 

 Gostaria de saber se 
 existe algum dispositivo do 
 PD que trate de carros de 
 som com volume alto, caso 
 não tenha, o solicitante 
 pede para inserir tal 
 dispositivo. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  4 

 Potencializar o Centro 
 aumentando o gabarito. 
 Não condicionar a caixa de 
 via para edificação 

 4 
 Foram adicionados dispositivos que permitem a revisão dos perfis viários propostos 
 e a utilização de incentivos urbanísticos que contribuem para o aumento de 
 gabarito nas áreas centrais a partir de contrapartidas específicas. 
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 Sede Insular 
 II  APD  5 

 Permitir a instalação de 
 consultório odontológico 
 nas áreas de ARP, ou 
 alterar o zoneamento na 
 Rua Hanover para que 
 seja permitido a instalação 
 de consultório 
 odontológico 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  6 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para ARP na 
 servidão Manoel de Souza 
 no bairro Lagoinha 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  7 

 AVL na Ponta do Coral e 
 criação do parque Cultural 
 das 3 Pontas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  8 

 Como será a indenização 
 de áreas que tiveram seu 
 valor alterado para menos, 
 como de AER e AMS para 
 APP e APL 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular 
 II  APD  9 

 Abandonar o 
 uso-ocupação do solo e 
 deixá-lo para leis 
 complementares por 
 bairro/região 

 4 
 A política de uso e ocupação do solo é um dos instrumentos centrais do Plano 
 Diretor para efetivação dos princípios, objetivos e estratégias acordados, não 
 cambendo ser deixada para leis complementares por distrito. 

 Sede Insular 
 II  APD  10 

 Contra a moratória por 
 uma cidade mais densa, 
 compacta e realmente 
 sustentável 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Sede Insular 
 II  APD  11 

 Definição mais clara do 
 modelo de cidade 
 desejado no Plano Diretor 

 4 
 O modelo de cidade desejado aparece nos princípios, diretrizes, estratégias e 
 políticas definidas no Título I do Plano Diretor, sendo que estas disposições não 
 foram alteradas neste processo de adequação. 

 Sede Insular 
 II  APD  12 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP 2.5 em 
 terreno localizado na Rua 
 Cristóvão Machado de 
 Campos, S/N, Vargem 
 Grande, Insc. Mob. 
 31.35.098.0675.001-119 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  13 

 Contra a moratória 
 A favor da verticalização 
 Por um plano mais técnico, 
 menos pessoal e partidário 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Sede Insular 
 II  APD  14  Manifestação contra a 

 moratória  4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
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 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Sede Insular 
 II  APD  15 

 Alteração de zoneamento 
 da APL-E para ARP 2.5 
 em área localizada na 
 região do córrego grande, 
 o documento cita anexos 
 com a localização e com o 
 laudo técnico, mas não 
 estão presentes no 
 formulário entregue. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  16 

 Implementar via local de 
 ligação entre as vias 
 Governador Heriberto 
 Hulse e Professor 
 Herminio Jacques 
 conforme documentos em 
 anexo. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  17 

 Alteração de zoneamento 
 de APL-E para ARP 2.5 
 em terreno localizado no 
 Córrego Grande, na 
 Servidão Dorval Manoel 
 Bento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  18 

 Respeito à propriedade 
 privada. Proibição do 
 direito de construir significa 
 indenização ao proprietário 

 4 
 Foram feitas adequações ao Plano Diretor que justamente incorporam maior 
 razoabilidade em relação ao conteúdo econômico da propriedade, o qual não deve 
 ser esvaziado a não ser que se objetive a desapropriação. 
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 Sede Insular 
 II  APD  19 

 que sejam apresentados 
 os mapas de todos os 
 distritos nas próximas 
 audiências 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  20 

 Esclarecimento sobre 
 zoneamento/ atividade 
 econômica 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  21 

 Onde está demonstrado o 
 modelo de cidade e os 
 programas para o 
 desenvolvimento de um 
 plano? 

 4 

 O Plano Diretor contém diretrizes para as políticas setoriais, instrumentos e 
 incentivos urbanísticos, paramentros de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
 Programas e projetos estratégicos são orientados, mas o desenvolvimento dos 
 mesmos caberá à outros intrumentos legais e ações do Poder Público. 

 Sede Insular 
 II  APD  22 

 Reforçar a importância da 
 existência das 
 centralidades e do 
 conceito de AUE como 
 forma de viabilizar tanto o 
 desenvolvimento como a 
 sustentabilidade 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  23 

 Preservação da área do 
 território Quilombola Vidal 
 Martins que é a reserva do 
 Parque Estadual do Rio 
 Vermelho. 
 Queremos também a 
 suspensão do plano de 
 manejo. 
 Acesso à políticas 
 públicas. 
 Referente à Estrada João 
 Gualberto Soares 9543 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  24  Privilegiar calçadas e 

 árvores na cidade  4 

 O Plano Diretor propõe diretrizes e incentiva a arborização urbana e à ampliação 
 dos passeios através de incentivos. Entretando, essas questões dependem 
 principalmente de outras ações do Poder Público e da sociedade que fogem ao 
 escopo do Plano Diretor. 

 Sede Insular 
 II  APD  25 

 Manter o zoneamento da 
 área localizada na R. João 
 Motta Espezim, 819 como 
 ARM 5.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  26  Por um IPUF independente 

 e atualizado  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  27  Permitir a verticalização  4 

 Não foram feitas alterações nas definições de gabaritos de cada zoneamento, que 
 demandarão uma revisão completa do Plano Diretor. Alguns incentivos e 
 intrumentos propostos possibilitam o acrescimo relativo das alturas, como forma de 
 promover boas soluções de desenvolvimento urbano. 

 Sede Insular 
 II  APD  28 

 Que o Plano de 
 Saneamento seja 
 integrado ao PD 

 4  O Plano Diretor já apresenta uma estratégia e política de saneamento básico 
 dentro do Título I, que não foi alterada no ambito deste processo de adequação. 

 Sede Insular 
 II  APD  29 

 Alteração de zoneamento 
 de APP para ARP em 
 terreno localizado na AV. 
 do Antão S/N, de acordo 
 com mapa em anexo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  30 

 Qual o modelo de cidade 
 que o IPUF está 
 desenhando para 
 Florianópolis 

 4 
 O modelo de cidade desejado aparece nos princípios, diretrizes, estratégias e 
 políticas definidas no Título I do Plano Diretor, sendo que estas disposições não 
 foram alteradas neste processo de adequação. 

 Sede Insular 
 II  APD  31 

 Alterar Art 45 no PD 2013, 
 inserindo o seguinte 
 parágrafo: "Pilotis, 
 pavimento garagem, bem 
 como ático, também serão 
 computados como um 
 pavimento cada para efeito 
 de cálculos de gabarito de 
 pavimentos e da altura 
 máxima estabelecida no 
 zoneamento incidente" 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  32 

 Antes de propor a 
 moratória, o município 
 deve ter claro os impactos 
 econômicos de tal decisão. 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Sede Insular 
 II  APD  33 

 Contra a proibição da 
 construção de Marinas 
 Contra a possível 
 moratória 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 
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 Sede Insular 
 II  APD  34 

 Condicionar o uso dos 
 instrumentos de operações 
 urbanas ao estrito controle 
 da sociedade civil da área 
 afetada com audiência 
 pública e sessão do 
 conselho da cidade de 
 forma deliberativa. 

 4 
 As definições específicas das OUCs fazem parte de regulamentação 
 complementar. Foi proposta a utilização do instrumento de ADI's, que precisará 
 também ser regulamentado. 

 Sede Insular 
 II  APD  35  Importância do setor 

 hoteleiro  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  36 

 Avaliar a criação de um 
 programa voltado a 
 descentralização dos 
 serviços de saneamento 
 dentro do conceito de multi 
 centralidades e integrado 
 às diretrizes estabelecidas 
 no Plano Municipal de 
 Saneamento 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  37 

 Que o IPUF adquira 
 equipamento específico 
 para fazer fiscalização via 
 satélite das APPs/APLs 
 para regularização de 
 ocupações irregulares. 
 Estabelecer um programa 
 de regularização fundiária. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular 
 II  APD  38 

 Solicita direito de morar 
 em bairro estritamente 
 residencial 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  39 

 Solicita retificação de 
 zoneamento na ponta 
 norte do manguezal do 
 saco grande que passou a 
 ser APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  40 

 Manter o zoneamento de 
 imovel localizado na R. 
 Acelon Eduardo da Silva - 
 Córrego Grande, como 
 ARP 2.5 conforme 
 documento em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  41  Propostas gerais para a 

 região  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular 
 II  APD  42 

 Alteração do gabarito na 
 Rod João Paulo entre hotel 
 Maria do Mar e Jardim da 
 Paz, que nas diretrizes 
 comunitárias ficou restrita 
 a 2 andares 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  43 

 Manter o zoneamento de 
 ATR - Área turística 
 residencial ao final da 
 avenida campeche 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  44 

 Reclama que a ficha 115 
 da audiência 18/07/2016 
 não está no site. 
 Referente à ficha 154 de 
 30/06/2016 ainda não foi 
 respondida. 
 Alteração do limite da ZEIS 
 da Serv Manoel Inácio do 
 Nascimento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  45 

 manter manchas de 
 adensamento e 
 verticalização mesmo que 
 com números reduzidos 
 junto aos corredores de 
 transporte, áreas com 

 4 
 Foram mantidas as definições do mapa de zoneamento, que podem variar de 
 acordo com a aplicação de instrumentos e incentivos. De todo modo, o IPUF 
 considera a importância de ter a densidade orientada pelas eixos de transporte. 
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 maior presença de 
 infraestrutura 

 Sede Insular 
 II  APD  46 

 Incluir no Plano Diretor um 
 item que determine um 
 padrão mínimo de 
 acessibilidade das 
 calçadas ao longo das vias 

 4 

 O Plano Diretor trata de macro diretrizes, não chegando ao detalhamento da 
 implantação dos passeios, sendo que estas questões serão tratadas com maior 
 detalhe no Plano de Mobilidade. Entretanto, o anteprojeto do Plano Diretor possui 
 como diretrizes a universalização da mobilidade e da acessibilidade, assegurando 
 a prioridade aos pedestres, garantindo e facilitando o livre acesso público, 
 desobstruindo e implantando caminhos, valorizando as atividades turísticas e de 
 lazer. Ainda, o Plano prevê a Política de Qualificação dos Espaços e Equipamentos 
 Públicos do Desenho Urbano Integrado e Política de Incremento para a Mobilidade 
 do Pedestre e do Ciclista. 

 Sede Insular 
 II  APD  47 

 Que o IPUF retire da 
 Câmara o projeto que 
 permite a construção da 
 Marina na Beira Mar (Lei 
 16707/16) 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  48 

 Em relação à duplicação 
 da rua Dep Antônio Edu 

 Vieira, qual a possibilidade 
 de a prefeitura propor 

 manter a via mão única 
 duplicada com contorno 
 pela carvoeira/serrinha? 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular 
 II  APD  49 

 Manter o zoneamento 
 como ATR 3.5, semelhante 
 ao proposto para terreno 
 localizado na Estrada 
 Vereador Onildo Lemos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  50 

 De que forma a sociedade 
 poderá retomar a 
 discussão aberta no plano 
 diretor original sobre 
 mobilidade urbana? 

 4 

 O Plano Diretor trata de macro diretrizes, sendo que as questões relacionadas com 
 mobilidade e transporte aquaviário deverão ser tratadas com maior detalhe no 
 Plano de Mobilidade. Entretanto, o anteprojeto do Plano Diretor possui como 
 diretrizes a universalização da mobilidade e da acessibilidade, assegurando a 
 prioridade aos pedestres e a revitalização e a requalificação das orlas marítimas e 
 lacustre, garantindo e facilitando o livre acesso público, desobstruindo e 
 implantando caminhos, valorizando as atividades turísticas e de lazer. Ainda, o 
 Plano prevê a Política de Qualificação dos Espaços e Equipamentos Públicos do 
 Desenho Urbano Integrado; Política de Recuperação das Baias e Fortalecimento 
 do Uso do Mar e Política de Incremento para a Mobilidade do Pedestre e do 
 Ciclista. 

 Sede Insular 
 II  APD  51 

 O zoneamento proposto 
 para a cidade reflete a 
 intenção do município no 
 desenvolvimento urbano 
 da cidade ou apenas 
 legaliza e regulariza a 
 ocupação irregular já 
 consolidada? 

 4 

 O Plano Diretor considera essencial promover um desenvolvimento sustentável do 
 território. Sob essa ótica, está compreendida, entre outros, a necessidade de 
 prover infraestrutura compatível com a ocupação e os usos previstos, bem como, 
 garantir a manutenção da legalidade do solo ocupado. 

 Sede Insular 
 II  APD  52 

 Criação do parque da 
 lagoa da Conceição na 
 área conhecida como 
 vassoura. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  53 

 Terreno com dois 
 zoneamentos. Já existe 
 projeto pré-aprovado. 
 Evitar transtorno ao 
 empreendedor e ao 
 município. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  54 

 Alteração de zoneamento 
 de ARM 4.5 para ARP 2.5 
 na R. Júlio Vieira - João 
 Paulo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  55 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua João Motta 
 Espezim para que seja 
 permitido a construção de 
 prédios com até cinco 
 pavimentos 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  56 

 Porque alguns terrenos de 
 marinha estão tendo um 
 tratamento diferente de 
 outros? 

 4  As limitações dadas aos terrenos de marinha foram adequadas no Plano visando 
 melhor segurança jurídica. 
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 Sede Insular 
 II  APD  57 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP em área 
 localizada no mapa em 
 anexo nas proximidades 
 das Ruas Marcus Aurélio 
 Homem, Serv. Domingos 
 de Souza e Serv. Maria 
 Rosa Martins 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  58 

 Como serão tratadas as 
 sugestões dos distritos e 
 do núcleo gestor no âmbito 
 da visão estratégica de 
 cidade, considerando 
 crescimento demográfico, 
 atividade econômica e 
 segurança jurídica? 
 Que leitura técnica será 
 feita de todo este material 
 recolhido? 

 4  Questão extemporânea. 

 Sede Insular 
 II  APD  59 

 Que seja rebaixada todas 
 as áreas adjacentes ao 
 Morro da Cruz. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  60 

 todo o índice ganho na 
 cidade venha a ser 
 revertido para habitação 

 4 

 O Plano Diretor propõe meios de captar contrapartidas do desenvolvimento 
 imobiliário e incentivar a habitação de interesse social. Entretando, existem 
 também outras demandas prioritárias a se orientar, como o investimento em 
 mobilidade urbana. 
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 de interesse social contado 
 no plano de 97 

 Sede Insular 
 II  APD  61 

 alterar de ARM para 
 ARP2-5 com AVL na rua 
 Waldomiro M (atrás da 
 Dpaschoal) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  62 

 Manifestação de apoio à 
 implantação de 
 equipamentos turísticos e 
 de lazer para qualificar a 
 cidade: 
 Marina da Beira Mar Norte 
 Projeto Para a Ponta do 
 Coral 
 Implantação de novos 
 parques urbanos 

 4 
 A proposta de adequação contempla instrumentos e incentivos de estímulo à 
 equipamentos turísticos e de ampliação de espaços públicos e áreas de fruição 
 pública. 

 Sede Insular 
 II  APD  63 

 Alteração de zoneamento 
 de área de APL-E na 
 região do monte verde, 
 para alguma que permita a 
 ocupação. O pedido faz 
 referência a Ficha 122 da 
 APD Insular 1 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  64 

 Que a área permeável de 
 cada terreno tenha cerca 
 de 20-30% da área 
 destinada ao plantio de 
 gramado, plantas rasteiras 
 ou árvores. 

 4  O Plano Diretor contempla uma taxa de impermeabilização máxima, sendo que 
 definições muito mais detalhadas que esta fogem ao escopo desta legislação. 

 Sede Insular 
 II  APD  65 

 Aumentar centralidades 
 Permitir verticalização 
 Flexibilizar a construção 
 civil 

 4 
 A proposta de adequação não alterou o limite geral dos gabaritos de cada 
 zoneamento, que demanda um revisão completa do Plano, mas propôs mais 
 incentivos à construção civil quando adotadas determinadas soluções urbanísticas. 

 Sede Insular 
 II  APD  66 

 Quer saber porque as 
 perguntas não estão sendo 
 respondidas durante as 
 assembléias 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  67 

 Que os empreendimentos 
 que preservem as áreas 
 verdes urbanas ganhem a 
 compensação em gabarito, 
 ou algum outro tipo de 
 compensação. 

 4  Foi incorporado a proprosta de adequação incentivo que possibilita o ganho de 
 potencial contrutivo como contrapartida à preservação ambiental. 

 Sede Insular 
 II  APD  68 

 Que as áreas de AVL 
 mapeadas passarão a ser 
 regidas pelos parâmetros 
 das áreas contíguas. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  69 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua Vera Linhares de 
 Andrade 1870, de ARM 2.5 
 para ARM 3.5 em terreno 
 na frente da Rua Principal 
 do Bairro. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  70 

 Propostas resultante das 
 oficinas da Associação dos 
 Moradores do Saco dos 
 Limões 

 4 

 Em relação as várias propostas apresentadas, destaca-se que neste processo de 
 adequação não foram propostas alterações no mapa de zoneamento e nos 
 respectivos gabaritos já definidos no Plano. Outras sugestões fogem ao escopo do 
 Plano Diretor. 

 Sede Insular 
 II  APD  71 

 Contra a implementação 
 de outro mercado público 
 no terminal desativado 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular 
 II  APD  72 

 Alteração de zoneamento 
 para que seja permitido a 
 construção no terreno 
 localizado na Rua das 
 Gaivotas S/N conforme 
 mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  73 

 Em defesa da atividade 
 profissional do arquiteto e 
 de toda cadeia de trabalho 
 gerada pela construção 
 civil, pelo que tomamos o 
 máximo de brevidade na 
 solução dos impasses do 
 plano diretor 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular 
 II  APD  74  contrapartida de projetos 

 outorga onerosa  4  Não foi identificado o conteúdo da sugestão ou pergunta. 

 Sede Insular 
 II  APD  75 

 Alteração de zoneamento 
 de AVL para ARM 2.5 na 
 Rod. Gilson da Costa, 
 2919 - Sambaqui 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  76 

 Realizou grandes estudos 
 nos projetos arquitetônicos 
 e urbanísticos antes da 
 aprovação pela PMF. 
 Ampliar áreas comunitárias 
 voltadas à projetos sociais 
 e comunitários. 
 Implantação dos princípios 
 de permacultura e 
 sustentabilidade. 

 4 

 O Plano Diretor trata de macro diretrizes, sendo que as questões relacionadas com 
 projetos específicos e transporte aquaviário deverão ser tratadas com maior 
 detalhe no Plano de Mobilidade e através dos próprios processos de licenciamento 
 das atividades. Portanto, embora sejam consideradas importantes, infelizmente, a 
 discussão do Plano Diretor não é a ferramenta apropriada para as demandas 
 levantadas. 

 Sede Insular 
 II  APD  77 

 Alterar texto do Art 128 - 
 Retirar ou esclarecer que 
 segundo o estudo a 
 prefeitura e 
 obrigatoriamente a 
 responsável pela 
 coordenação da OUC 
 Esclarecer o critério para 
 delimitação das OUCs 

 4 

 Foram mantidos perímetros prioritários para implantação de OUC, uma vez que 
 objetivou-se não realizar alterações nos mapas do Plano neste processo de 
 adequação. A implantação efetiva das OUC's dependerá de regulamentação 
 específica. 
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 Sede Insular 
 II  APD  78 

 Excluir o tema moratória 
 construtiva tendo em vista 
 que este não foi 
 contemplado pelo plano 
 diretor em discussão. 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Sede Insular 
 II  APD  79 

 supressão do item que 
 trata dos terrenos de 
 marinha 
 incentivo à marinas 
 privadas e estruturas de 
 apoio náutico privadas em 
 obras gastronômicas 

 4 
 A limitações dadas aos terrenos de marinha foram adequadas no Plano Diretor 
 visando melhor segurança jurídica. Além disso, considera-se importante a 
 viabilização das estruturas de apoio nautico. 

 Sede Insular 
 II  APD  80 

 Permissão para a 
 construção de prédios 
 altos no saco dos limões 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular 
 II  APD  81 

 Muitos criticam prefeitos, 
 mas estes são regidos por 
 leis maiores. 
 Há um antagonismo entre 
 os deputados federais e os 
 prefeitos. 
 O que é bom para um não 
 é bom para o outro. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Sede Insular 
 II  APD  82 

 Não concorda com o 
 processo do desenho 
 plano diretor florianopolis, 
 toda população deve ser 
 consultada mas o trabalho 
 técnico deve ser realizado 
 por profissionais da área. 

 4 

 O requerente apenas solicitou manifestação oral e fez esclarecimentos sobre sua 
 posição pessoal com relação ao processo de revisão do Novo Plano Diretor de 
 Florianópolis, bem como, sobre o atual estado do órgão de planejamento municipal. 
 Portanto, não foram identificados no formulário do requerente quaisquer 
 questionamentos ou solicitações de alteração. 

 Sede Insular 
 II  APD  83 

 Que seja permitida a 
 verticalização na costeira e 
 no saco dos limões 

 4  Neste processo de adequação não foram propostas alterações no mapa de 
 zoneamento e nos respectivos gabaritos já definidos no Plano. 

 Sede Insular 
 II  APD  84 

 4 pavimentos para o 
 entorno do morro da cruz. 
 2 pavimentos para costeira 
 do pirajubaé 
 Humanização de todo 
 aterro da baía sul e 
 municipalização da área 
 sistema BRT e VLT saindo 
 centro Via Sul da Ilha e 
 entorno do Morro da 
 Carvoeira e usando rua 
 Sistema Viário da Prainha 
 Zé Mendes 

 4 
 Neste processo de adequação não foram propostas alterações no mapa de 
 zoneamento e nos respectivos gabaritos já definidos no Plano. Outras questões 
 fogem ao escopo do Plano Diretor. 

 Sede Insular 
 II  APD  85 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ATR 3.5 na 
 área do loteamento terraço 
 cacupé na ponta do 
 siqueira. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Sede Insular 
 II  APD  86 

 Solicitações para o Saco 
 dos limões 1 - Aumentar 
 número de pavimentos 
 para 8 em ambos os lados 
 da rua João Motta 
 Espezim 2 - Manter as 
 APP do Plano 2013, e não 
 transformar as áreas de 
 APL em ARP 3 - Manter 12 
 pavimentos na rua Júlia da 
 Costa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APG  1 

 Retirar AVL na servidão 
 manoel libânio da costa, 
 próximo ao parque 
 tecnológico 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APG  2 

 Correção na remarcação 
 de APL nos terrenos ao 
 lado do condomínio 
 Curimã (plantas em anexo) 
 localizados à av Tom 
 Traugott Wildi ,Praia Brava 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Campeche  APG  3 

 Requer adequação de 
 zoneamento dos imóveis 
 localizados em APP: SC 
 406 - Rod Francisco 
 Thomaz dos Santos (Seu 
 Chico) nº 2089 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  4 

 Alteração de zoneamento 
 no imóvel situado na 
 Estrada Vereador Onildo 
 Lemos, 1443, Santinho, 
 conforme mapa em Anexo 
 para ATR 4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  5 

 Artigo 149 que trata dos 
 imóveis localizados em 
 APC -1; Os imóveis 
 constantes em APC-1 em 
 sua quase totalidade já 
 sofreram alterações 
 internas e externas; a 
 proposta somente é válida 
 se tiver que considerar o 
 conjunto arquitetônico da 
 forma que hoje se 
 apresenta. Qualquer 
 alteração nesse sentido 
 prejudicará os imóveis lá 
 existentes, posto que com 
 exceção da Igreja e do 
 império, cuja restauração 
 saiu caríssima aos cofres 
 públicos, os demais 
 moradores tentam manter 
 suas residências da 
 melhor forma possível. 

 4  O IPUF reconhece a importância das Áreas de Preservação Cultural e propôs 
 adequações no Plano Diretor de modo a vaibializar o uso econômico dos imóveis. 

 Geral  APG  6 

 Suspensão de licenças 
 para construção de 
 empreendimentos 
 multifamiliares e 
 comerciais conclusão do 
 processo do PD. Ausência 
 de informações quanto a 
 capacidade de suporte do 
 município 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 
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 Geral  APG  7 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para AMC 2.5 ou 
 ART 2.5 na Rua General 
 Aleluia, 263 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APG  8 

 Reclama de via projetada 
 na rua Tibúrcio Pires, em 

 seu lote. Já conversou 
 com Kalika 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Lagoa  APG  9 

 Inclusão de amplo 
 programa que privilegie a 
 criação de parques/ 
 praças/ jardins e bosques. 
 Solicita que cada bairro 
 tenha um parque/ área de 
 convivência. 

 4  Foram aprimorados os intrumentos que possibilitam um incremento no número de 
 áreas públicas, praças e áreas de fruição pública. 

 Geral  APG  10 

 Sugestões para o 
 zoneamento QUE no 
 campeche conforme 
 documento em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  11 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP para AMS, da rua 
 quadrangular, entre a Rod. 
 João Gualberto Soares e 
 Dario Manoel Cardoso nos 
 Ingleses 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  12 

 Solicitação para que o 
 texto aprovado pela 
 câmara de vereadores e 
 com as emendas dos 
 mesmos seja analisada 
 novamente pelo núcleo 
 gestor e o IPUF com poder 
 deliberativo para retirar do 
 texto as emendas em 
 desconformidade com os 
 pleitos das comunidades. 
 Tem que haver um 
 condicionante pelas 
 emendas dos vereadores 
 não subjugarem os pleitos 
 das comunidades 

 4  A proposição de emendas às leis é uma prerrogativa do Poder Legislativo, desde 
 que respeite o princípio da legalidade e que tenha legitimidade. 

 Geral  APG  13  A Posição da ASBEA/SC 
 frente ao plano diretor  4 

 Grande parte dos pontos apresentados foram incorporados neste processo de 
 adequação do Plano Diretor, destacando-se a melhora na legibilidade e 
 objetividade das disposições, as alterações nos dispositivos que tratam de 
 elementos de projeto arquitetônico e a revisão das tabelas e anexos do Plano. 
 Outras questões cabem a regumentações complementares ou somente poderão 
 ser revistas num processo completo de revisão. 
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 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APG  14 

 Manutenção para que a 
 encosta do morro (do 
 caçador ou papaquara) 
 continue sendo APL ou 
 APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  15 
 Alteração de zoneamento 
 em várias áreas em Jurerê 
 conforme mapa em anexo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  16 

 Alteração de zoneamento 
 em áre na Rua Rosa, 
 1620, de APP/APL para 
 que o requerente possa 
 ampliar a sua casa 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  17  Solicitações da OAB com 
 relação ao PD  4 

 Grande parte dos pontos apresentados foram incorporados neste processo de 
 adequação, em especial em relação às inadequações do zoneamento de APP, AVL 
 e ACI já aprovados, os quais receberam dispositivos visando a correção dos 
 problemas atuais, e também em relação aos terrenos de marinha. Outros 
 problemas apontados foram resolvidos mediante a revogação de artigos muito 
 específicos e a partir da adequação de definições equivocadas no glossário. Em 
 relação ao conceito e a situação do "condomínio unifamiliar" no Plano, buscou-se 
 manter o conceito e revogar as disposições muito específicas, sendo que essas 
 figuras não serão permitidas na Macro Área de Usos Urbanos. 

 Canasvieiras  APG  18 

 Rua Antenor Borges, onde 
 hoje uma parte do 
 zoneamento é AVL, 
 altera-se para ATR3-5, 
 pois no local encontra-se 
 uma área com comércio já 
 conceituado, com anos de 
 atuação, bem como ao 
 redor da área supracitada 
 o zoneamento já é em 
 ATR3-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  19 

 Revisão Geral sobre bases 
 programáticas e quadro de 
 áreas com alguma lógica 
 urbanística. 

 4 
 Grande parte das insatisfações apontadas, relativas ao indevido esvaziamento do 
 conteúdo economico da propriedade acarretado pelo atual Plano Diretor para 
 alguns casos, estão contempladas nas adequações propostas neste processo. 

 Geral  APG  20 

 Alteração de zoneamento 
 em área na Rua dos 
 Cambuatas, de ARP 2.4, 
 para ARM 4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 246 



 Geral  APG  21  Manutenção das áreas 
 rurais no naufragados  4  Neste processo de adequação não foram propostas alterações no mapa de 

 zoneamento. 

 Canasvieiras  APG  22 

 Solicita alteração de 
 zoneamento da rua 
 Antenor Borges 37 de AVL 
 para ATR3-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  23 

 Que os imóveis já 
 aprovados possam ter sua 
 ampliação garantida por 
 novos planos diretores, 
 desde que atendam 
 coeficiente de 
 aproveitamento e taxa de 
 ocupação do plano 
 vigente. 

 4 

 A questão dos imóveis já aprovados e definidos pelo Plano Diretor como proibidos 
 foi incorporada na proposta de adequação a partir da definição de uso "tolerado", 
 onde caberá alteração a partir do instrumento da Outorga Onerosa de Alteração de 
 Uso. 

 Lagoa  APG  24 

 Requer manutenção da 
 área APL para não 
 restringir direito à 
 construção. Ampliar área 
 de afastamento para 
 construção 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Ingleses  APG  25 

 Na Serv João Manoel 
 Vieira requer seja atribuída 
 o zoneamento de ARP nos 
 primeiros 200m de 
 extensão a partir da Serv e 
 APP na porção restante 
 que abrange as dunas do 
 santinho 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  26 
 Alterar padrões e 
 quantidades de vagas de 
 estacionamento 

 4 
 Foram propostas adequações na Tabela de Estacionamento com vistas a reduzir 
 as exigências de espaço para os automóveis individuais e ampliar as exigências de 
 espaços para bicicletas. 

 Geral  APG  27  Uniformizar os usos ATR e 
 ATL, pois são compatíveis  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  28 

 Eliminar a área especial de 
 intervenção urbanística 
 denominada ALA - Área de 
 Limitação Ambiental 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  29  Alteração de zoneamento 
 de APP para ARE - 6  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  30 

 Solicitações da AJIN - 
 Associação de 
 proprietários e moradores 
 de Jurerê Internacional - 
 com relação ao PD 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  31 

 A solicitante se inscreveu 
 para se manifestar com 
 relação à apresentação do 
 IPUF 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Canasvieiras  APG  32 
 Retirar APP de terreno na 
 Rod SC 401, vargem 
 grande. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  33 

 Alteração de zoneamento 
 de ACI para outro na R. 
 Antenor Francisco dos 
 Santos, N 92 na Cachoeira 
 do Bom Jesus 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  34  Solicitações da CDL com 
 relação ao PD  4 

 As sugestões foram incorporadas à proposta de adequação a partir do 
 primoramento do incentivo ao uso misto e da revisão feita na Tabela de Adequação 
 de Usos, de modo a permitir maior mistura de usos nos zoneamentos. 

 Geral  APG  35 

 Priorizar áreas mistas, 
 fortalecer as atividades 
 econômicas nas 
 centralidades, utilização 
 para atividade comercial 
 nos pav. Terrenos, 
 estimular construções com 
 utilização mistas, incentivo 
 a atividades e eventos de 
 interesse público nas 
 áreas e espaços públicos. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Pântano do 
 Sul  APG  36 

 Alteração de uso para a 
 Estrada Rozália Paulina 
 Ferreira n1897 - Pântano 
 do Sul, para que possa 
 receber fábrica de 
 alimentos e bebidas 
 (Precisa ser via arterial 
 coletora e agora é via 
 Panorâmica) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 250 



 Pântano do 
 Sul  APG  37 

 Alteração de uso para a 
 Estrada Rozália Paulina 
 Ferreira n1897 - Pântano 
 do Sul, para que possa 
 receber fábrica de 
 alimentos e bebidas 
 (Precisa ser via arterial 
 coletora e agora é via 
 Panorâmica) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  38 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Paula Ramos e 
 Pascoal Simone - 
 Coqueiros para ARP 2 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  39  Esclarecimento sobre o 
 zoneamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Campeche  APG  40 
 Retirar APP da rua 
 Recanto das Dunas - 
 Campeche 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  41 

 Alteração de texto da lei 
 para novas construções 
 em áreas de APC, 
 permitindo que a altura das 
 novas edificações sejam 
 iguais às permitidas em 
 que não estejam próximas 
 às edificações de categoria 
 P1 e P2 desde que seja 
 feito um estudo de impacto 
 de paisagem comprovando 
 que não provocará 
 impedimento visual do 
 bem tombado. 

 4  Foi adicionado dispositivo permitindo a avaliação desses casos em APC. 

 Geral  APG  42 

 Como serão 
 acompanhadas pelas 
 sociedade a 
 implementação e 
 execução do PD? e como 
 será feito pela PMF? 
 Como fiscalizará a 
 implantação? 

 4 
 O IPUF está ciente da necessidade de fortalecimento da fiscalização do 
 cumprimento do Plano Diretor. Essa atividade é realizada por inúmeros órgãos e 
 entidades, tendo especial importância a SMDU, a SMPU e o Conselho da Cidade. 
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 Geral  APG  43 

 Propõe melhoria da 
 redação e compatibilidade 
 com outras normas 
 federais, a ex: ARTs 3, 4, 
 39, 66, 195, 246, 322 e 
 zoneamento 

 4 

 Entre as sugestões apresentadas, foi incorporada aquela relativa aos usos em 
 APP, de forma a simplificar e compatibilizar com a lei federal. Outras questões não 
 foram incorporadas pois complexificam dispositivos cuja intenção nesta proposta 
 de adequação é de deixá-los mais simples e objetivos. Outras questões tratam de 
 temas que não foram alterados nesta proposta, como o mapa de zoneamento e os 
 princípios e estratégias do Plano Diretor. 

 Geral  APG  44 

 A requerente pede que o 
 IPUF justifique as 
 mudanças acatadas, leve 
 em consideração os 
 abaixo-assinados, que 
 recrie as ARE, e que se 
 posicione sobre a meta 
 populacional. 

 4 

 Diante do atual estado de desenvolvimento urbano municipal, é cada vez mais 
 evidente a necessidade de alteração dos padrões de ocupação historicamente 
 instituídos, em busca da implantação de um modelo de cidade sustentável, 
 integrando o equilíbrio às dimensões ecológicas, econômicas e sociais, tão 
 desejável e igualmente necessário ao futuro que a coletividade anseia. Dentre 
 estes padrões superados de ocupação, figuram as denominadas áreas residenciais 
 exclusivas que, em tese, impossibilita a integração entre as funções de habitação e 
 acesso local ao comércio e serviços, fator que amplia a necessidade de 
 deslocamentos pendulares, prejudicando ainda mais a mobilidade urbana em uma 
 cidade que apresenta-se no limite das condições de deslocamentos e 
 trafegabilidade 

 Geral  APG  45 

 Expansão do zoneamento 
 AMS 2.5 na Rod. SC 405, 
 próximo ao km 2507 - Rio 
 Tavares 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  46 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Paula Ramos e 
 Pascoal Simone - 
 Coqueiros para ARP 2 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 

 253 



 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  47 
 Alteração de zoneamento 
 na R. Paula Ramos - 
 Coqueiros para ARP 2 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  48 

 Como fazer para ter 
 resposta referente à 
 denúncia de obras 
 irregulares sem nenhuma 
 estrutura para construção? 
 Porque já foi feita várias 
 denúncias e com prazo 
 esgotado, não obteve 
 nenhum tipo de retorno 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Geral  APG  49 

 Alteração de Zoneamento 
 do terreno localizado no 
 mapa em anexo para AMC 
 12.5 e remoção da OUC 
 sobreposta 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  50 

 Restringir as construções 
 para somente residenciais 
 unifamiliares e prédios de 
 no máximo 3 Pav. 

 4 

 A questão levantada diz respeito aos temas verticalização e densidade 
 populacional. É preciso esclarecer que são dois parâmetros não necessariamente 
 proporcionais e que a densificação é importante para a democratização do acesso 
 a terra urbanizada bem localizada. 
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 Geral  APG  51 

 Conceder o mesmo 
 tratamento de gabarito 
 para construção na última 
 quadra da R. Fulvio Aducci 
 para todos os terrenos, 
 pois existe uma diferença 
 entre a 1ª metade da 
 quadra com a 2ª metade. 

 4 
 A falta de isonomia no zoneamento para lotes com as mesmas características 
 urbanas está contemplada na proposta de adequação a partir de dispositivo que 
 permite a revisão do zoneamento de acordo com estudo técnico. 

 Sede Insular  APG  52 

 Não duplicação da Rua 
 Dep Antônio Edu Vieira 
 nos moldes que está 
 sendo imposto pela PMF 
 "goela abaixo". 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APG  53 

 Manter área ao norte da 
 ESEC Carijós (final do 
 manguezal) como APL e 
 não APP, especificamente 
 entre os números 1000 a 
 1150 na Estrada Haroldo 
 Soares G: Rota 
 Gastronômica do Sol 
 Poente 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  54 

 Alteração de zoneamento 
 de terreno localizado na 
 Rod. José Carlos Daux 
 (SC 401) S/N conforme 
 mapa em anexo de ALA 
 ACI para AMS e ARM 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  55 

 Transformar em área 
 destinada ao sistema viário 
 o terreno da SPU na Av 
 Beira Mar Norte ao lado da 
 Tractebel, em frente à Vila 
 Santa Rosa, onde hoje 
 funciona um 
 estacionamento. 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  56 

 Exclusão da ATR 
 localizada dentro do 
 loteamento Village II, na 
 margem da Lagoa próximo 
 ao LIC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  57 
 Solicitações do 
 representante distrital do 
 continente 

 4 

 Algumas sugestões apontadas pelas representantes foram adotadas, como a 
 inclusão da Outorga Onerosa de Alteração de Uso. Outras cabem em 
 regulamentação complementar ou outra lei, como é o caso da proposta para 
 arborização urbana. Entretanto, entende-se como equivocado o posicionamento 
 apresentado em relação aos zoneamentos de APP, AVL, ACI e aos terrenos de 
 marinha. A promoção de insegurança jurídica e o esvaziamento do conteúdo 
 economico da propriedade em áreas de domínio privado e sem justificativa muito 
 bem fundamentada é ato inconsequente e que não deve ser mantido no Plano 
 Diretor. 

 Lagoa  APG  58 
 Exclusão de via projetada 
 que atravessa do Village II 
 e III 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  59  Questões gerais do texto  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 256 



 Geral  APG  60 
 Solicitações do 
 representante distrital do 
 continente 

 4 

 O documento apresenta diversas alterações no texto da lei sem a devida 
 justificativa. Percebeu-se a compreensão equivocada de alguns conceitos, como é 
 o caso das Áreas Especiais de Intervenção Urbanística. A representante propôs 
 também mais restrições no uso das terras de marinha e das AVLs, em desacordo 
 com a prespectiva utilizada nesta proposta de adequação. Outras sugestões 
 apresentam elementos que cabem em regulamentação específica. 

 Geral  APG  61 

 1) Alteração de Traçado na 
 nova avenida proposta 
 paralela a SC 405 2) 
 Alteração de zoneamento 
 para AMC 2.5 no trecho 
 entre a SC 405 e o novo 
 acesso ao Sul da Ilha 
 conforme mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APG  62 

 A região próxima ao 
 Residencial Village Club 
 no bairro Saco Grande fica 
 ao lado da Unidade de 
 Conservação de Carijós, 
 sendo tratada como AVL. 
 Depois das oficinas, foi 
 publicada no site, novas 
 imagens onde se pode 
 construir em qualquer 
 situação. Pede-se para 
 reconsiderar, pois assim se 
 atende aos interesses da 
 comunidade e serve como 
 área de amortecimento da 
 UC 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  63 
 14 propostas "aprovadas" 
 com alta aderência na 
 APD Lagoa em anexo 

 4 

 Em relação às propostas apresentadas, destaca-se que não foram feitas alterações 
 nos zoneamentos e respetivos gabaritos, que demandam uma revisão completa do 
 Plano Diretor. Outras sugestões fogem ao escopo do Plano Diretor. No diz respeito 
 aos temas verticalização e densidade populacional, é preciso esclarecer que são 
 dois parâmetros não necessariamente proporcionais e que a densificação é 
 importante para a democratização do acesso a terra urbanizada bem localizada. 

 Geral  APG  64 

 Inserir uma via que 
 conecte a SC ao Forte 
 com um conceito de via 

 panorâmica ou rota 
 paisagística. Conforme 

 mapa em anexo 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  65 

 Tabela de usos: 
 Garantir usos em ATL: 
 Turístico 
 lazer 
 gastronomia 
 esportes 
 parques diversão 
 casas de show 
 entretenimento, 
 fundamentais para o 
 turismo 

 4 
 As alterações na Tabela de Adequação de Usos buscam viabilizar um número 
 maior de atividades econômicas também no zoneamento ATL, incorporando a 
 demanda apresentada. 

 Geral  APG  66 

 Alteração de zoneamento 
 para AMS ao longo da 
 Rod. SC 402, a partir do 
 trevo de Jurerê 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  67 

 Solicitações da Associação 
 FloripAmanhã para a 
 audiência geral de 18 de 
 julho. 

 4 

 A proposta de adequação do Plano Diretor incorporou a ideia de um glossário, em 
 acordo com o que foi apresentado. Outras sugestões tratam dos Título I do Plano, 
 que não foi alterado por contemplar os princípios, objetivos, estratégias e políticas 
 acordadas à época da aprovação. 

 Geral  APG  68 

 Sugestões de alterações 
 no texto para evitar 
 incertezas, segundo 
 experiência do dia a dia 
 dos profissionais 

 4 

 O documento apresenta diversas alterações no texto da lei sem a devida 
 justificativa. Entende-se pertinente a necessidade de tornar o texto mais claro, 
 incorporando o conhecimento dos profissionais que atuam com desenvolvimento 
 urbano e detalhando alguns parâmetros utilizados. Outras questões, tratam de 
 detalhamentos que cabem a regulamentação complementar ou refletem 
 incompreênssão em relação aos instrumentos comentados. 

 Geral  APG  69 
 Alteração de zoneamento 
 de AMC para ARP no 
 Pantanal 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  70 

 Manutenção de Área 
 Residencial Exclusiva, no 
 loteamento cidade da 
 barra 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  71 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP 2.5 para AMC, ACI 
 e AVL em determinadas 
 áreas conforme anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  72 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua da Ilha e da Croa 
 na Tapera de forma que se 
 mantenha como área 
 exclusivamente 
 residencial. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APG  73 

 Questiona a falta de 
 oficinas no pantanal. 
 Afirma que a AMOSP não 
 foi convidada 

 4  Questão extemporânea. 

 Sede Insular  APG  74 

 Solicita que a rua Rosa 
 permaneca como APL, e 
 que as construções sejam 
 regularizadas, pois os 
 alvarás tem sido negados 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  75 

 Tabela de adequação de 
 usos do projeto de lei do 
 PD/2013. Dúvida/ 
 sugestão: Quanto ao 
 planejamento regional vai 
 ser feito por UEPs? 
 Microbacias? Bairros? 
 Inclusão de sigla e uso na 
 tabela de adequação de 
 usos 2013 
 dúvidas/ sugestões: 
 quanto ao anexo XII do 
 PD/97. 
 A tabela de adequação de 
 usos / 2013 não contém a 
 sigla ZEIS nem a definição 
 de usos permitidos em 
 ZEIS. Ver anexo a 
 justificativa 

 4 

 A proposta de adequação do Plano inclui revisão da Tabel de Adequação de Usos, 
 de modo a melhorar a aplicação da Lei e permitir mais atividades econômicas nas 
 zonas residenciais. Em relação ao planejamento na escala dos distritos, destaca-se 
 que o Plano Diretor apresenta definições para os planos setoriais (mobilidade, 
 saneamento, habitação, entre outros) que devem prever definições para 
 específicas para cada localidade. 

 Geral  APG  76 

 Evitar o uso de termos 
 genéricos como "poderá" 
 no texto da lei. Lista de 
 exemplos anexa 

 4  A proposta de adequação do Plano contempla a necessidade de revisão de termos 
 muito genéricos utilizados. 

 Geral  APG  77 

 Desenvolver a cidade 
 preservando espaços para 
 geração de renda e 
 empregos aliados a 
 espaços residenciais. 
 Formar núcleos auto 
 suficientes para evitar 
 superlotação das vias 

 4 
 Sugestão incorporada a partir das alterações propostas na Tabela de Adequação 
 de Usos, que buscam viabilizar um número maior de atividades econômicas nas 
 áreas residenciais, de acordo com as características do bairro. 
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 Campeche  APG  78 
 alteração de zoneamento 
 como ATR2-5 na Avenida 
 Campeche 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  79 

 Alterar zoneamento nos 
 dois lados da Rua Euclides 
 Jorge da Cunha, trecho da 
 R Maestro Villa Lobos e R 
 Estevão Nabor machado 
 para AMC 5.5 e ARP 4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  80 

 Priorizar as ligações entre 
 centralidades, viabilizando 
 a criação de serviços à 
 essas regiões 

 4  As centralidades estão sendo reforçadas a partir da promoção do uso misto, com 
 as mudanças na Tabela de Adequação de Usos e nos incentivos urbanistos. 

 Geral  APG  81 

 Alterar o zoneamento em 
 um dos lados da servidão 
 Ademir Guimarães e em 
 sequência a R. Otavio 
 Francisco Quintino de ARP 
 2.5 para ARP 4.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  82 

 Alteração de zoneamento 
 da Estrada Ver. Osnildo 
 Lemos de ARM 3.5 para 
 AMC 5.5 ou 3.5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede Insular  APG  83 

 Alterar a Ponta do Coral 
 para AVL. 
 Por que o Sr. Prefeito não 
 está na audiência? 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  84 

 Restringir as construções 
 para somente residenciais 
 unifamiliares e prédios de 
 no máximo 3 Pav. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Pântano do 
 Sul  APG  85  Requer retirada de APP de 

 terreno no CEP 88067-510  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APG  86 

 Retirar APP de terreno em 
 Estrada Cristóvão 
 Machado de Campos 5187 
 - Vargem Grande 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  87 

 Fazer valer o PLC 
 561/2004 - alteração de 
 zoneamento na Ponta das 
 Canas conforme anexo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  88 

 Sugestão de reforçar a 
 centralidade no Eixo SC 
 401 Norte conforme 
 Anexo, definição de 
 zoneamento mais 
 adequado. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  89 

 Alteração de zoneamento 
 de APP e APL para ARP e 
 ATL em imóveis 
 localizados na Praia da 
 Joaquina com Insc. Imob. 
 53.94.097.0778.001-226 e 
 53.94.097.0778.002-036 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  90 

 Propostas pelo grupo de 
 trabalho do fórum da bacia 
 do itacorubi, ao texto da lei 
 482 do Plano Diretor 
 (2014) referenciando 
 também o anteprojeto de 
 lei de 2013 

 4 

 Documento complexo e com várias propostas. Algumas questões foram 
 incorporadas, como a necessidade de se alterar os artigos que tratam sobre 
 parcelamento do solo, possibilitando a dispensa de doação de área pública em 
 projetos menores. Entretanto, discorda-se de alguns pontos apresentados, como a 
 necessidade de se revogar o art. 64, uma vez que existe o art. 334, e necessidade 
 de manutenção da exigência de vagas de estacionamento.Outras sugestões tratam 
 dos Título I do Plano, que não foi alterado por contemplar os princípios, objetivos, 
 estratégias e políticas acordadas à época da aprovação. 

 Geral  APG  91 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP 2.5 para AMC 2.5 
 em terreno localizado na 
 Rod. SC 406 com Insc 
 Imob: 66.35.054.0180.001 
 - 48 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  92 

 Proposta "A Gestão 
 Democratica". Proposta ao 
 título III. Instrumentos - 
 "Estudo de Impacto de 
 Vizinhança". Instrumentos 
 sobre a valia urbana de 16 
 instrumentos. Outorga 
 onerosa - IPTU 
 progressivo no tempo, 
 transferência do direito de 
 construir e o direito à 
 preempção. - Gostaria de 
 protocolar documentos 
 com os temas acima. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Geral  APG  93 

 Alteração de zoneamento 
 em terreno localizado na 
 R. General Aleluia, 151 de 
 APL para ATR 2.5, e 
 ampliar este zoneamento 
 até as margens da SC 401 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  94 

 Alteração de zoneamento 
 de QUE para ARE 5, em 
 terrenos com Insc Imob 
 79.78.020.1158-001 e 
 79.78.022. 2180 - 001 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Campeche  APG  95 

 Solicita alteração de 
 zoneamento na Serv 
 Germano Honorato Vidal 
 de APP para ARP2-5 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  96 

 Alteração de zoneamento 
 de APL para ARP 2.5 ou 
 ATR em propriedade com 
 Insc Imob: 
 38.94.036.0252-001 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Campeche  APG  97 
 Exclusão da via projetada 
 SCI-800. Anexar à ficha 76 

 da ADP Campeche 
 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  98 

 Sugere uso de BRT e 
 Metrô de Superfície. 
 Manutenção de regiões 
 com características rurais 
 e patrimoniais 

 4 

 Neste processo de adequação do Plano, não foram feitas alterações nos mapas de 
 zoneamento e sobrezoneamento, já que demandam um processo completo de 
 revisão. Desse modo, foram mantidos os perímetros das ARRs. Outras questões 
 fogem ao escopo do Plano Diretor. 
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 Geral  APG  99 

 ACI demarcada em área 
 com presença de 
 Sambaqui na "Rua das 
 Almas" (ou algo assim, 
 difícil de ler), e outra no 
 Canto das Araras 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  100 
 Sugere adequações aos 
 projetos e instalação dos 
 elementos Pisos Guia 

 4 
 O Plano Diretor trabalha com diretrizes de macro escala, não chegando a detalhes 
 como pisos podotáteis em passeios. Esses critérios serão tratados no Plano de 
 Mobilidade de Florianópolis e em projetos específicos. 

 Geral  APG  101 

 Não é possível chamar o 
 PD de sustentável 
 (considerando itens I e II 
 do Art 4 - capítulo 1 e item 
 I do art 7 - capítulo II). Não 
 houve avaliação da 
 capacidade de suporte. 
 Não é possível afirmar a 
 integração do sistema 
 sócio-ecológico. Quando 
 isso será feito? Existem 
 métodos para realizar 
 estas análises que são 
 utilizadas em países 
 europeus. Por que não 
 foram utilizados? 

 4 

 Parte da questão levantada diz respeito aos temas capacidade de suporte, serviços 
 ecossistêmicos e desenvolvimento urbano. É preciso esclarecer que que a 
 densificação é importante para a democratização do acesso a terra urbanizada 
 bem localizada. O processo de melhora na infraestrutura urbana e de integração 
 socio-ecológica acontece também a partir das contrapartidas geradas pelo 
 desenvolvimento economico, pelo projeto de soluções inovadoras e pelo processo 
 regular de ocupação do solo urbanizado. 
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 Geral  APG  102 

 1) reorientação da 
 expansão urbana 
 concentrando nas áreas de 
 infraestrutura existente 
 insular e na parte central e 
 em direção à região 
 metropolitana com controle 
 do crescimetno urbano. 
 2) repensar as 
 centralidades urbanas 
 como serviço, mas não 
 como pólos de expansão 
 urbana. 
 3) inserção da habitação 
 em áreas centrais 

 4  Os dispositivos existentes no Plano Diretor e aqueles propostos ou alterados por 
 este processo de adequação contemplam as sugestões apontadas. 

 Geral  APG  103  Relação legislativo com 
 núcleo gestor  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APG  104 

 Alteração de APL para 
 ARP2-5 na Serv Domingos 
 de Souza. 
 Na rua Marcus Aurélio 
 Homem, indicação de ACI, 
 pois precisam aumentar a 
 área de escola. 
 Transformar rua dos 
 Lageanos em ZEIS 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  105 

 Alteração de zoneamento 
 de ACI para ARP do 
 imóvel localizado no jardim 
 atlântico próximo ao TIJAR 
 conforme anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 

 269 



 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Sede 
 Continente  APG  106 

 Solicita supressão de via 
 projetada SCC-6 de imóvel 

 no Estreito entre as ruas 
 Flúvio Adulvvi e General 

 Gaspar Dutra 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Sede Insular  APG  107 

 Alteração de APL para 
 ARP2-5 na Serv Domingos 
 de Souza. 
 Na rua Marcus Aurélio 
 Homem, indicação de ACI, 
 pois precisam aumentar a 
 área de escola. 
 Transformar rua dos 
 Lageanos em ZEIS. 
 Conforme ficha 104 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  108 

 Alteração de zoneamento 
 de ACI para AMC 6.5 em 
 terreno na Rod Admar 
 Gonzaga onde está 
 instalada a PRIMA 
 veicular. Concessionária 
 FIAT 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  109 

 Definição clara e expansão 
 das APPs. 
 Suspensão de novas 
 construções em toda a ilha 
 até que se tenha um 
 estudo de capacidade de 
 carga concluído e 
 aprovado e 100% de 
 tratamento de esgoto em 
 toda a cidade. 
 Demolição das atuais 
 construções irregulares em 
 áreas de encosta, restinga, 
 etc. 
 Prioridade ao transporte 
 público e limitação do 
 número de turistas. 

 4 

 A questão diz respeito a proposta de moratória que estava em discussão em 2016 
 e não se encontra mais em pauta. De todo modo, a IPUF entende que a suspensão 
 de emissão de alvarás de construção não produzirá efeitos positivos sobre a 
 infraestrutura da cidade, visto que estes empreendimentos para receberem o 
 referido alvará devem atender a legislação vigente com previsão de infraestrutura 
 adequada. 

 Geral  APG  110 

 Alteração de zoneamento 
 de AVL para ARP 3.5 em 
 terreno localizado na R. 
 Manoel Pedro Vieira entre 
 os Nº 590 e 810 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  111 

 Alteração de zoneamento 
 de AUE para ARP 2.4 na 
 Rua Adelço Alfredo da 
 Silva SN conforme mapa 
 em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 

 271 



 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  112 

 Alteração de zoneamento 
 de forma que seja 
 permitido a instalação em 
 área de ARP 3.5 na 
 terreno localizado na Av. 
 Luiz Boiteux Piazza nº 
 5282, Cachoeira do Bom 
 Jesus 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  113 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP 2.5 para ARP 3.5 
 em área localizada na 
 Servidão do Gerivá SN 
 conforme mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  114 

 Alteração de zoneamento 
 de ACI para ATR 4.5 na 
 Rua dos Canudos S/N 
 conforme mapa em anexo. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  115 
 Alteração do limite da ZEIS 
 na Serv. Manoel Inacio 
 Nascimento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  116 
 Alteração do limite da ZEIS 
 na Serv. Manoel Inacio 
 Nascimento 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  117 

 Alteração ou supressão de 
 traçado de via projetada 

 conforme mapa em anexo, 
 referente ao protocolo 130 

 entre em 30/06/2016 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  118 

 Alteração de zoneamento 
 de AVL para AMC 8.5 
 referente a protocolo 128 
 entregue na APD Insular 
 em 30/06/2016 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  119 

 Alteração de zoneamento 
 de ALA - 2 e APL-E para 
 ARP 3.5. Referente ao 
 protocolo 087 - Recebido 
 na data de 31/05 - APD 
 Canasvieiras 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  120 

 Fazer parques, áreas de 
 lazer, praças, espaços 
 para agricultura, 
 pescadores, teatro, centro 
 comunitário, etc nas 
 pontas do Leal e Ponta do 
 Goulart 

 4  Foram aprimorados os intrumentos que possibilitam um incremento no número de 
 áreas públicas, praças e áreas de fruição pública. 

 Geral  APG  121 

 Que os pequenos cursos 
 d'água e as nascentes 
 sejam representados nos 
 mapas, bem como as 
 faixas não edificantes 

 4  Não foram propostas alterações nos mapas do Plano Diretor, pois trata-se de um 
 processo de adequação apenas do texto e das tabelas em anexo. 

 Geral  APG  122 

 Que todos os bairros 
 possuam áreas de 
 tratamento de resíduos 
 sólidos, reciclados, 
 orgânicos e resíduos da 
 construção civil, etc. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  123 

 1) necessidade de 
 reformulação no conselho 
 da cidade. Orientar pela 
 formação do núcleo gestor 
 mais democrático, mais 
 representativo. 
 2) Área de marinha, a não 
 edificação contribui para 
 preservação ambiental + 
 não se pode liberar a 
 edificação da orla 

 4 

 Com relação ao Conselho da Cidade, o mesmo atua como um colegiado 
 representativo do poder público e dos vários segmentos sociais, de natureza 
 consultiva, tendo por finalidade implementar o Plano Diretor, acompanhar a 
 elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as diretrizes para a formulação 
 e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano. No que se 
 refere aos terrenos de marinha, sua demarcação como área não possível de ser 
 edificada foi revista nesta proposta de adequação. Não se deve confundir Áreas de 
 Preservação Permanente, nem áreas de uso comum do povo com as novas 
 demarcações de Terrenos de Marinha que, atualmente, são muito mais 
 abrangentes do que eram há alguns anos. A característica de propriedade não 
 deve ser confundida com zoneamento de usos. 

 Sede Insular  APG  124 
 Integração dos transportes 
 (ônibus, táxi, moto táxi, 
 vans). Integrar passagens. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APG  125 

 Propõe alterar o sistema 
 viário no trecho da rua Prof 
 Elpídio Barbosa, no ponto 
 em que atravessa a rua 

 Tibúrcio Pires e encontra a 
 rua Otávio Armando de 

 Brito para atravessar a rua 
 Dr Patrício Borba Filho 
 pois é inviável técnica e 
 economicamente por se 
 tratar de região íngreme 

 3 

 As declarações apresentadas tratam de alteração no mapa de sistema viário e no 
 Anexo C14, que não são objeto direto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram criados dispositivos que possibilitam a reconsideração 
 pontual do sistema viário projetado e dos perfis viários presentes no referido anexo. 

 Geral  APG  126 
 Disponibilizar arquivos 
 shapefile (vetoriais) no site 
 do plano diretor 

 4  Questão extemporânea. 
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 Geral  APG  127 

 Demarcar Ponta do Coral 
 como área de interesse 
 municipal para área verde 
 e de lazer AVL 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  128 

 Como se enquadra a atual 
 proposta de Marinha e 
 Parque Público na Av 
 Beira Mar Norte no Plano 
 Diretor do Distrito Sede? 

 4 

 O Projeto Urbanístico do Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte de 
 Florianópolis enquadra-se no artigo 10, inciso VIII da LCM 482/2014, que define 
 como diretriz a revitalização e a requalificação das orlas marítima e lacustre do 
 Município, garantindo e facilitando nestas o livre acesso ao público, implantando 
 infraestrutura náutica e incentivando o transporte marítimo. 

 Geral  APG  129  Solicita Ponta do Coral 
 como AVL  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  130 

 Parabenizar os 
 magistrados que atuam no 
 caso apoiando as 
 comunidades 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Geral  APG  131 

 Alteração de zoneamento 
 de ARP 2.5 para ATR 3 na 
 Serv. Germano Honorato 
 Vidal - Atrás do Cemitério. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  132 
 Acerca da construção de 
 um modelo de cidade 
 sustentável 

 4 

 O requerente expressou seu entendimento quanto à necessidade de instituição de 
 um modelo de cidade sustentável. A proposta de adequação, que propõe a adoção 
 de um caráter de uso miscigenado para o território municipal, prevendo a instituição 
 de centralidades locais, ora predominando usos mistos e comerciais, para, usos 
 residenciais, observando os limites de índices urbanísticos e capacidade de 
 suporte municipal, possibilitando o desenvolvimento sustentável e a qualidade de 
 vida, conforme preconiza a vontade geral e o interesse social do município de 
 Florianópolis. 

 Geral  APG  133 
 Eliminação de APC - 1 na 
 serv. Germano Honorato 
 Vidal, atras do cemiterio. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  134 
 Revisar áreas de APP, em 
 especial a lagoa do 
 Jacaré. 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Cachoeira do 
 Bom Jesus  APG  135 

 Criação de APL em área 
 próxima à Serv Honorato 
 Vidal - cemitério 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  136 

 Alteração de zoneamento 
 na Rua Germano Honorato 
 Vidal atras do cemiterio 
 para ARP 2.5 conforme 
 mapa em anexo 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  137 

 Que a Câmara Municipal 
 homologue o PD sem 
 aditivos ou quaisquer 
 outras modificações 

 4  A proposição de emendas às leis é uma prerrogativa do Poder Legislativo, desde 
 que respeite o princípio da legalidade e que tenha legitimidade. 

 Geral  APG  138  Redefinição com 
 acréscimos de ZEIS  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  139 

 Demandas a respeito de 
 Desenvolvimento 
 sustentável, Uso e 
 Ocupação do Solo, 
 Infraestrutura e Equip 
 públicos, Mobilidade e 
 Gestão Democrática. 

 4  A proposta de adequação está em acordo com o que foi apresentado no 
 documento. 

 Geral  APG  140 

 Alteração de zoneamento 
 de AUE para ARP no lado 
 direito da SC 405 após o 
 trevo do campeche 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  141 

 Alteração de zoneamento 
 na R. Paula Ramos e 
 Pascoal Simone - 
 Coqueiros para ARP 2 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  142 

 a) Manutenção do conceito 
 de AUE que tem por 
 objetivo disciplinar a 
 expansão urbana b) 
 Enquanto não se aprova 
 uma nova lei, é 
 fundamental que as leis 
 existentes sejam aplicadas 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
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 e tenham sua validade 
 garantida. 

 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  143  AUEs em loteamento  2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  144  Integração do transporte 
 coletivo da grande Fpolis  1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 

 do Plano Diretor em 2021. 

 Geral  APG  145 
 Questionar a velocidade 
 em que está sendo feita a 
 análise 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Sede Insular  APG  146 

 Pede sistema de 
 esgotamento sanitário no 
 Saco Grande, devido ao 
 esgoto in natura escoar 
 pelas ruas. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Pântano do 
 Sul  APG  147 

 Revisão de zoneamento 
 na bacia do matadeiro. Há 
 pessoas que são 
 moradores em área com 
 processos judiciais, mas 
 que possuem casas em 
 outros locais (não 
 entendi...) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 
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 Geral  APG  148 

 Estabelecer regra que leve 
 à formação de corredor de 
 árvores no perímetro 
 urbano talvez isenção 
 fiscal. 
 Plantio de árvores 
 frutíferas nos canteiros 
 centrais. 

 4 

 Embora seja considerada importante, infelizmente, a discussão do Plano Diretor 
 não é a ferramenta apropriada para a demanda levantada. O Plano Diretor trabalha 
 com diretrizes de macro escala, não chegando a detalhes na implantação da 
 arborização urbana. 

 Geral  APG  149 

 Solicita tratamento de 
 esgoto em todas as 
 residências, em especial 
 no Saco Grande. 
 Ciclovias, calçadas e 
 corredores de ônibus que 
 ligam o bairro Saco 
 Grande às Universidades, 
 centro, etc. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Geral  APG  150 

 Explicitar a situação dos 
 terrenos em que incide 
 mais de um zoneamento, 
 muito comum em todo o 
 município (por exemplo, 
 fachada para a rua em 
 ARM, parte em APL, - 
 transição urbana - e em 
 APP (não urbana) 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  151 

 Sugere a criação de 
 bolsões de 
 estacionamento junto a 
 terminais de integração. 
 Venda de passagens de 
 ônibus mais baratas. 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 
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 Pântano do 
 Sul  APG  152 

 Criação de parque 
 ecológico com foco em 
 aves no Pântano do Sul 

 1  As declarações apresentadas tratam de temas que fogem ao escopo de discussão 
 do Plano Diretor em 2021. 

 Geral  APG  153 

 Manutenção da 
 delimitação da área 
 localizada no fim da 
 estrada da Barra do 
 Sambaqui até o acesso da 
 ́praia intocada próximo ao 
 rio ratones como APP 

 2 

 As declarações apresentadas tratam de alteração nos mapas de zoneamento e 
 sobrezoneamentos, que não são objeto deste processo de adequação. De todo 
 modo, destaca-se que foram melhoradas as definições do zoneamento ambiental e 
 criados dispositivos que possibilitam a reconsideração pontual de alguns 
 zoneamentos, mediante estudos técnicos. Outras disposições também foram 
 adicionadas melhorando as definições de AUE e APT, possibilitando o uso urbano 
 em lotes urbanos aprovados e situados em Macro Área de Transição, e 
 esclarecendo situações em que dois ou mais zoneamentos incidem sobre um 
 mesmo lote ou gleba. 

 Geral  APG  154 

 Manutenção da redação 
 das áreas não edificáveis e 
 delimitação em mapas, 
 anexos, conforme 
 estabelecido no Plano 
 Diretor dos Balneários 

 4 

 A definição de áreas non aedificandi deve ser feita observando as questões de 
 segurança jurídica e o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, que 
 implica em indenização. A proposta de adequação buscou se orientar por essas 
 diretrizes. De todo modo, não foram propostas alterações no mapa de zoneamento. 
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