


REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL

08.10.2020



VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM MÍNIMO – 1/3 DOS 

MEMBROS COM DIREITO AO VOTO 

24 MEMBROS



ABERTURA

E

INFORMES



1. CRONOGRAMA DE 2020:

REUNIÕES DO CDM – 2020

12/03/2020 – quinta-feira – às 19h;  

02/04/2020 – quinta-feira – às 19h;

07/05/2020 – quinta-feira – às 19h;

04/06/2020 – quinta-feira – às 19h;

09/07/2020 – quinta-feira – às 19h;

06/08/2020 – quinta-feira – às 19h;

10/09/2020 – quinta-feira – às 19h;

08/10/2020 – quinta-feira – às 19h;

12/11/2020 – quinta-feira – às 19h;

10/12/2020 – quinta-feira – às 19h.

Salão Ouro Negro - PMC



2. REUNIÕES DAS CÂMARAS TEMÁTICAS:

Reuniões realizadas: 21/05/2020; 18/06/2020; 23/07/2020;

20/08/2020; 24/09/2020.

3. REUNIÕES TÉCNICAS:

Foram discutidas as sugestões de complementação e ajustes no

Art. 169 da LC nº 095/2012 e na Lei do Parcelamento do Solo.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TEMAS NAS REUNIÕES

FUTURAS E VOTAÇÃO:

Caso não haja mais reuniões presenciais neste ano, ou

eventualmente no futuro, sugerimos a apresentação on line ou

apresentação gravada dos processos e posteriormente a votação

por e-mail.



LEITURA DA PAUTA



Aprovação da Ata da reunião anterior.

Apresentação e votação dos pareceres de processos 

administrativos referentes a Câmara Temática II.

Câmara Temática III:

1) Art. 169 reformulação;

2) Ampliação do Perímetro Urbano;

3) Transferência do Direito de Construir em Loteamentos nas Z-

APAs.

Apresentação das medidas compensatórias e mitigadoras de 

empreendimentos aprovados utilizando-se o Art. 169 e outros.



LEITURA E APROVAÇÃO 

DA ATA DA REUNIÃO 

ANTERIOR

Março/2020



ATA 01/2020

REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO PLANO

DIRETOR PARTICIPATIVO DE CRICIÚMA

12.03.2020

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se no Salão Ouro

Negro na Prefeitura Municipal de Criciúma, a reunião ordinária com os membros do

Conselho de Desenvolvimento Municipal do Plano Diretor Participativo de Criciúma -

CDM. Os trabalhos iniciaram às 19h05min, com a presença de 52 (cinquenta e dois)

membros relacionados na lista de presença parte integrante desta ata. A reunião foi

aberta pelo Vice-presidente Sr. Eng. Denis de Assis da Silva, que agradeceu a presença

de todos nesta data. O mesmo verificou o quórum mínimo para a realização da reunião.

Em seguida passou a palavra ao Secretário Executivo Arq. Giuliano Elias Colossi, que

agradeceu a presença de todos nesta data e comunicou alguns informes aos presentes,

como: 1) Apresentação dos novos membros do Conselho de Desenvolvimento

Municipal, os que estavam presentes se apresentaram; 2) As datas das reuniões

ordinárias do CDM 2020: 12/13/2020, 02/04/2020, 07/05/2020, 04/06/2020, 09/07/2020,

06/08/2020, 10/09/2020, 08/10/2020, 12/11/2020 e 10/12/2020, sendo todas as datas

quintas-feiras, às 19h no Salão Ouro Negro – PMC. 3) Assuntos importantes para

discussão no CDM em 2020: Redistribuição de membros do CDM nas Câmaras

temáticas; Novo Art. 169; Nova Lei dos cursos d´água e Lei das Operações Urbanas

Consorciadas. 4) REUNIÃO A.C.P. DO CARVÃO: Foi realizada uma reunião com o MPF



no dia 03/03/2020, para esclarecimentos quanto as áreas da A.C.P do Carvão, na qual

foram definidas várias situações em que o município poderá liberar obras, habite-ses e

licenças para construções e parcelamentos do solo. Nesta reunião foi elaborada uma

Ata na qual todos os questionamentos do município foram respondidos. 5)

PARTICIPAÇÃO NO CDM 2014-2019, em 2019 houve 59,01% de participação geral, no

setor público 58,07% e na sociedade civil 59,55% de participação. 6) 100% de

participação nas reuniões de 2019: Clebeonir, Elaine, Norton, Joeci, Jeferson, Michel,

Mateus, Soratto, Rogério e com 90% de participação nas reuniões de 2019: Renata,

Márcio, Karla, Osmar. Em seguida deu-se início a leitura da pauta: Aprovação da Ata da

reunião anterior; Apresentação e votação dos pareceres de processos administrativos

referentes a Câmara Temática II; Atualização do Art. 169 – PD – Câmara Temática III.

Com relação ao 1º assunto da pauta: A ata da reunião passada foi apresentada, e por

fim, foi aprovada nessa reunião pelo conjunto do CDM. Em seguida deu-se início ao 2º

assunto da pauta referente à Câmara Temática II: 1) Processo N° 571532 -

CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA: Com a presença da Arquiteta

representante da empresa, o anteprojeto foi reapresentado. O requerente reapresenta

anteprojeto no qual solicita a utilização do Art. 169, da Lei Complementar Nº 095/2012,

para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se na Av. Catarinense, Av.

Montenegro e Rua João Serafim, no Bairro Vila Manaus. Com área cadastrada de

19.424,00m². Este imóvel localiza-se na zona de uso do solo ZR2-4 (zona residencial 2

– 4 pavimentos) e ZM2-4 (zona mista 2 – 4 pavimentos). O imóvel situa-se numa antiga

indústria no Bairro Vila Manaus, e quanto a caracterização urbana, a região possui

características de existência de residências unifamiliares, que foram sendo



consolidadas com o passar dos anos. Originalmente a área havia sido destinada para a

implantação de indústrias. As vias de acesso possuem pavimentação e a tendência que

as mesmas recebam no futuro mais atividades comerciais e de serviços, já que estas

são a ligação direta entre a Av. Universitária e o bairro Cidade Mineira. Foi apresentado

para este imóvel anteprojeto utilizando-se os parâmetros das zonas de uso ZR2-4.

Utilizando-se os parâmetros de zoneamento atuais, este anteprojeto terá 22 blocos de

04 pavimentos com no total 352 apartamentos e 336 vagas de estacionamento. O

primeiro anteprojeto apresentado deste empreendimento previa, com a utilização do Art.

169, a implantação de um conjunto de 04 (quatro) edifícios com característica de

edificação multifamiliar, sendo assim definidos: 04 blocos de 15 pavimentos, com 240

apartamentos. E para a Av. Montenegro há previsão de execução de salas comerciais. A

implantação desta tipologia arquitetônica, nesta proposta de anteprojeto, cria áreas de

utilização dos usuários das edificações de maneira dispersa ao longo do

empreendimento, reduz o número de apartamentos, porém grande parte da área é

utilizada com vagas de estacionamento, que no futuro provavelmente serão cobertas.

Esta proposta foi apresentada a Câmara temática II, em reunião em novembro de 2019,

e não foi aprovado para ir para o CDM, com o seguinte parecer: “Após a apresentação

os membros da Câmara Temática II do CDM, consideraram também e

concordaram que deverá haver uma modificação no posicionamento dos blocos,

reservando mais recuo lateral dos blocos em relação a Rua João Serafim e aos

vizinhos laterais. Portanto, enquanto estas solicitações não forem atendidas o

mesmo não será encaminhado ao CDM.” O segundo anteprojeto apresentado deste

empreendimento prevê, com a utilização do Art. 169, mantém as mesmas

características com relação ao número de blocos 04 (quatro) edifícios com

característica de edificação multifamiliar, sendo assim definidos: 04 blocos de 15



pavimentos, com 240 apartamentos. E para a Av. Montenegro há previsão de execução

de salas comerciais. Houve a disposição dos edifícios mais afastados dos vizinhos,

conforme solicitação da Câmara temática II. Somos pelo deferimento desta proposta

apresentada, para a utilização deste artigo neste imóvel, porém deverá reservar um

maior recuo lateral dos blocos em relação a Rua João Serafim e aos vizinhos laterais.

Não estamos analisando questões específicas do Código de Obras, porém as áreas

internas deverão estar de acordo com esta legislação. Observamos que após a

aprovação desta utilização do Art. 169, quando da apresentação do projeto

arquitetônico este deverá também conter o E.I.V. – Estudo de Impacto de Vizinhança.

Na sua análise poderão ser sugeridas medidas compensatórias e mitigadoras. Após a

reapresentação e explicação feita pela arquiteta representante da empresa, com a sua

saída os membros da Câmara Temática II do CDM aprovaram a utilização do Art. 169,

no desenvolvimento do projeto arquitetônico para o empreendimento, e o anteprojeto

será apresentado ao CDM para a liberação da utilização ou não do uso do Art. 169, na

próxima reunião de 12/03/2020. Os membros do CDM aprovaram a proposta de

utilização do uso do art. 169, com 51 (cinquenta e um) votos a favor e 01 (um) voto

contrário, ou seja, aprovaram a utilização do uso do art. 169 neste imóvel para o

desenvolvimento do projeto arquitetônico, conforme apresentado nessa reunião.

2) Processo N° 577942 - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA: Este

segundo anteprojeto também foi apresentado pela representante da empresa. Foi

informado que o requerente apresenta anteprojeto no qual solicita a utilização do Art.

169, da Lei Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na

implantação do empreendimento proposto. A localização do anteprojeto deste

empreendimento situa-se na Rodovia Luiz Rosso esquina com a Rua Lycidonio

Wençon, no Bairro Bosque do Repouso. Com área total cadastrada de 22.825,00m²,



porém utilizará área de aproximadamente 10.000,00m². Este imóvel localiza-se na zona

de uso do solo ZM2-4 (zona mista 2 – 4 pavimentos), ZR1-2 (zona residencial 1 – 2

pavimentos) e de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012. O imóvel situa-se com

frente para a Rodovia Luiz Rosso e quanto a caracterização urbana, a região possui

características urbanística com a presença de residências unifamiliares, comércio,

prestadores de serviço e também áreas de vazio urbano, ainda utilizadas para

pequenas atividades agrossilvipastoris, que vem sendo transformadas em espaços de

habitação unifamiliar. A rodovia Luiz Rosso, que acessa a BR-101 com a região central

da cidade, vem recebendo uam ocupação de serviços pesados e atividades comerciais,

a tendência é que as edificações unifamiliares desapareçam nos próximos anos, em

virtude da própria necessidade de se alargar ou mesmo duplicar as pistas de rolamento

desta rodovia. A via lateral não é pavimentada e dá acesso a diversas residências

unifamiliares. Foi apresentado para este imóvel anteprojeto utilizando-se os parâmetros

das zonas de uso ZM2-4/ZR2-4. Utilizando-se os parâmetros de zoneamento atuais,

este anteprojeto prevê 06 blocos de 06 pavimentos com no total 288 apartamentos e

287 vagas de estacionamento. Há previsão de 702,17m² de área de lazer. O anteprojeto

apresentado deste empreendimento propõe, com a utilização do Art. 169, a implantação

de um conjunto de 02 (dois) edifícios com característica de edificação multifamiliar,

sendo assim definidos: 04 blocos de 12 pavimentos, com 192 apartamentos, com 198

vagas para automóveis e 2.075,00m² de área de lazer. E para Rodovia Luiz Rosso,

salas comerciais no térreo. A implantação desta tipologia arquitetônica, nesta proposta

de anteprojeto, cria uma área de utilização dos usuários das edificações na parte mais

próxima do talude existente do empreendimento, reduz o número de apartamentos,

porém grande parte da área do nível acima das salas comerciais é utilizada com vagas

de estacionamento, que no futuro provavelmente serão cobertas. Verificamos, que este



anteprojeto arquitetônico, é diferenciado tipologicamente para a região, em relação ao

número de pavimentos, que não possui edifícios altos, possuindo um apelo a

verticalidade. Somos pelo deferimento desta proposta apresentada, para a utilização

deste artigo neste imóvel. Não estamos analisando questões específicas do Código de

Obras, porém as áreas internas deverão estar de acordo com esta legislação.

Observamos que após a aprovação desta utilização do Art. 169, quando da

apresentação do projeto arquitetônico este deverá também conter o E.I.V. – Estudo de

Impacto de Vizinhança. Na sua análise poderão ser sugeridas medidas compensatórias

e mitigadoras. Os membros da Câmara Temática II do CDM aprovaram a utilização do

Art. 169, no desenvolvimento do projeto arquitetônico para o empreendimento, e o

anteprojeto será apresentado ao CDM para a liberação da utilização ou não do uso do

Art. 169, na próxima reunião de 12/03/2020. Os membros do CDM aprovaram a

proposta de utilização do uso do art. 169, com 50 (cinquenta) votos a favor e 02

(dois) votos contrários, ou seja, aprovaram a utilização do uso do art. 169 neste

imóvel para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, conforme apresentado

nessa reunião. 3) Processos N° 569447 e 570683 (online) - BENTO JOSÉ DA SILVA

e FRANCINY DE SOUZA: Os requerentes solicitam a viabilidade técnica para a

alteração do zoneamento do solo, parte da gleba localizada na Rodovia Luiz Rosso,

bairro Quarta Linha, Cadastro nº 1002859, matrícula nº 54.468, com 63.000,00m². Esta

solicitação visa modificação da zona de uso do solo de parte da gleba que está inserida

na ZI-1 (zona industrial-1) relacionada a BR-101, porém não defronte a esta rodovia. O

imóvel possui as seguintes zonas de uso do solo: Defronte à rodovia Luiz Rosso está na

ZM2-4, posteriormente passa para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos) e para ZI-

1 (zona industrial-1). Ou seja, a correção deste zoneamento visa a compatibilização

com o zoneamento existente nas proximidades e a possibilidade de criação de lotes



unifamiliares, conforme há na vizinhança. Portanto, sugerimos esta correção. Após a

apresentação os membros da Câmara Temática do CDM, concordam que deve haver a

correção do zoneamento em parte do loteamento existente, porém, acham prudente

que a correção de zoneamento nas proximidades da BR-101 seja também analisada

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE, em reunião próxima

no dia 31/03/2020. Além de ser desenvolvido pelo DPU um desenho que represente a

correção do zoneamento da ZI-1 a partir das glebas defronte à BR-101. Os membros

do CDM aprovaram a decisão da Câmara Temática II, sendo que na votação houve

50 (cinquenta) votos a favor e 02 (dois) votos contrários, ou seja, concordam que

deve haver a correção do zoneamento em parte do loteamento existente, porém,

acham prudente que a correção de zoneamento nas proximidades da BR-101 seja

também analisada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico –

CMDE, em reunião próxima no dia 17/03/2020. Além de ser desenvolvido pelo DPU

um desenho que represente a correção do zoneamento da ZI-1 a partir das glebas

defronte à BR-101. 4) Processo N° 575567 – TPS CONSTRUÇÕES LTDA: Foi

reapresentada nova proposta para a utilização do Art. 169, da Lei Complementar Nº

095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação do empreendimento

proposto. A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se nas

proximidades da Av. Luiz Lazarim, com acesso para a gleba pela Rua Luiz Fernando da

Fonseca Gyrão, no Bairro Santo Antônio, Desmembramento Raimundo Manoel

Geremias. Com área escriturada de 18.482,80m² e no cadastro de 18.387,48m². A 3ª

proposta foi deferida pela Câmara Temática II, e posteriormente encaminhada ao CDM

que após apresentação emitiu a seguinte resolução: “ Indeferir, a solicitação proposta

no Processo Administrativo nº 566405 quanto a possibilidade de utilização do Art.

169, em futuro empreendimento localizado na Rua Luiz Fernando da Fonseca



Gyrão, no Bairro Santo Antônio, Desmembramento Raimundo Manoel Geremias,

com área escriturada de 18.482,80m², cadastro nº 5045. Houve 15 (quinze) votos

contrários e 24 (vinte e quatro) votos a favor, ou seja, não houve quórum para

aprovação da utilização do art. 169, como registrado em Ata na reunião do CDM

de 10/10/2019. ” Nesta nova proposta apresentada (4ª PROPOSTA) os requerentes que

assim a descrevem: “A Empresa TPS CONSTRUTORA juntamente com a URBA

Arquitetura e Urbanismo, vem através desta apresentação, solicitar a viabilidade

utilizando o ART.169, que autoriza a construção seguir os parâmetros mínimos

estabelecidos pelo código de obras da cidade e alterar o zoneamento e índice de

aproveitamento estabelecido pelo Plano Diretor, pois o terreno se encontra em ZR 1- 2.

A proposta tem padrão de 11 pavimentos, por conta disso, utilizaremos do ART.169 para

manter o padrão da construção em todo o terreno e possibilitar a implantação de um

condomínio vertical, aumentando a permeabilidade e os espaços abertos dentro do

condomínio e possibilitando a criação de espaços e estações de lazer para os

mutuários. Trata-se da execução de um condomínio residencial, sito nesta cidade, com

acesso principal para a Rua Luiz Fernando Fonseca Girão e acesso secundário/serviço

pela Rua Valdir Porto Correa no bairro Santo Antônio - Criciúma. Na proposta, temos, 3

torres habitacionais com 11 pavimentos cada, com 4 coberturas por torre, somando um

total de 276 apartamentos, todos com 2 quartos, banheiro e área de convivência

integrada com janelas panorâmicas, valorizando o visual proporcionado pela

localização. O condomínio disponibilizará para o usuário uma vaga de estacionamento

para cada unidade habitacional, equipamentos de lazer como, salões de festas em

locais distintos no condomínio com vagas para visitantes, estações de descanso com

bancos e arborização, academia ao ar livre, playground e pista de caminhada ecológica

em área de bosques com árvores frutíferas, possibilitando a integração dos moradores



com a área estabelecida na proposta. A implantação e locação, em ângulo, dos blocos

residenciais se deram a partir do perfil natural do terreno, fazendo com que haja o

mínimo de movimentação de terra para a locação, dos blocos e dos platôs de

estacionamento, garantindo a acessibilidade para todos os tipos usuários, através de

rampas e escadas com inclinação mínima estabelecida pela NBR9050.Com isso,

apresentamos a proposta de implantação do condomínio no bairro Santo Antônio, e

esperamos ter esclarecido nossa proposta, para a utilização do ART.169.” O atual

anteprojeto apresentado segue o que foi previsto na terceira proposta, sendo estes os

documentos apresentados nesta data. Por fim, o projeto apresentado nada mais é do

que o anterior com algumas modificações pontuais, sendo uma o acesso de serviço.

Acreditamos ainda que o projeto apresentado apresenta uma evolução significativa da

2ª Proposta na forma de implantação e somos pelo deferimento para a utilização do Art.

169, neste empreendimento. Observamos que após a aprovação desta utilização do Art.

169, quando da apresentação do projeto arquitetônico este deverá também conter o

E.I.V. – Estudo de Impacto de Vizinhança. Na sua análise poderão ser sugeridas

medidas compensatórias e mitigadoras, que poderão ser utilizadas para um melhor

acesso ao empreendimento quanto as vias locais que dão acesso ao empreendimento.

Após a reapresentação do anteprojeto os membros da Câmara Temática II do CDM

aprovaram a utilização do Art. 169, no desenvolvimento do projeto arquitetônico para o

empreendimento, e o anteprojeto será apresentado ao CDM para a liberação da

utilização ou não do uso do Art. 169, na próxima reunião de 12/03/2020. Depois de muito

se discutir, a proposta de utilização do uso do art. 169 foi colocada em votação e como

resultado houve 49 (quarenta e nove) votos a favor e 03 (três) votos contrários, ou seja, os

membros do CDM aprovaram a utilização do uso do art. 169 neste imóvel para o

desenvolvimento do projeto arquitetônico, conforme apresentado nessa reunião.



5) Processo N° 577318 - RITA MELLER: A requerente solicita por meio deste processo

administrativo a alteração do zoneamento do solo em imóveis cadastros nº 1014339

(matrícula nº 63.884) e nº 1001734 (matrícula nº 233), localizadas na Rua Lucas Peruchi,

s/nº, bairro São Defende. As glebas possuem respectivamente 100.000,00m² e 80.000,00m²

(cadastrado: 87.338,00m²). As glebas encontram-se na zona de uso do solo ZAA (zona

agropecuária e agroindustrial) e defronte à rua como ZM2-4 (zona mista 2 - 4 pavimentos),

de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012 e a solicitação da requerente é que seja

corrigido de ZR1-2. As glebas localizam-se defronte Rua Lucas Peruchi e a

aproximadamente 600m (seiscentos metros) da Av. Universitária no bairro São Defende e

quanto a caracterização urbana, há uma predominância de usos residenciais exclusivos e

ainda extensas áreas de glebas baldias ou de ocupação agrícola/pastoril, que ainda não

foram urbanizadas. Notadamente a região com o passar dos anos vem recebendo

empreendimentos unifamiliares em forma de loteamentos, ao longo das vias principais.

Revendo o antigo zoneamento do solo, a gleba já foi zoneada como ZR2-4, no passado,

porém não houve esta utilização nesta região de características rurais. Entretanto,

atualmente, com a valorização das glebas próximas a Av. Universitária, há um interesse dos

proprietários em modificar o uso do solo com objetivo de empreender loteamentos

unifamiliares. A DPU – Divisão de Planejamento Urbano é de parecer favorável a correção

do zoneamento do solo nestes imóveis, acreditamos que é mais adequada a caracterização

de ZR1-2 nos mesmos. Após a apresentação e discussões relativas ao requerimento os

membros da Câmara Temática II do CDM aprovaram a correção do zoneamento do solo de

ZAA para ZR1-2. E será esta deliberação será apresentada ao CDM para a análise e parecer

na próxima reunião de 12/03/2020. Os membros do CDM aprovaram por unanimidade a

decisão da Câmara Temática II, ou seja, aprovaram a correção do zoneamento do solo

de ZAA para ZR1-2. 6) Processo N° 577015 - GIASSI CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA: A apresentação do anteprojeto contou com a presença de



duas arquitetas representantes da empresa requerente. É apresentada proposta para a

utilização do Art. 169, da Lei Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade

arquitetônica na implantação do empreendimento proposto. A localização do anteprojeto

deste empreendimento situa-se na Av. Presidente Juscelino esquina com a Rua

Francisco Martinhago, no bairro Mina do Mato, escritura nº 50.408 com área de

10.200,31 m² e cadastro nº 992993 com área de 10.197,75m². Este imóvel localiza-se

em parte na zona de uso do solo ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos) e na ZM2-4

(zona mista 2 – 4 pavimentos), de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012. O

imóvel situa-se no final da Rua João Pessoa sendo essa uma área alta do Bairro Mina

do Mato, e quanto a caracterização urbana, na região há um crescente aumento na

implantação de edificações residências multifamiliares. E muitos imóveis baldios ao

longo da Av. Presidente Juscelino. As vias de acesso são asfaltadas sendo que as

mesmas são vias importantes para a circulação viária de diferentes bairros com o centro

da cidade. O imóvel, por anos, foi a sede da Carbonífera Criciúma e atualmente está

sem uso. Foi apresentado para este imóvel anteprojeto utilizando-se os parâmetros das

zonas de uso ZR1-2 e ZM2-4. Ao analisar o projeto apresentado fazendo uso do Art.

169 o anteprojeto deste empreendimento prevê, com a utilização do Art. 169, a

implantação de um conjunto de 02 (dois) edifícios com característica de edificação

multifamiliar, sendo assim definidos: 02 edifícios de 16 (13) pavimentos com subsolo,

com 256 apartamentos, com apartamentos de 02 e 03 dormitórios. Ressalta-se que a

área de uso dos condôminos para lazer é de 5.174,00m², incluindo salão de festas,

brinquedoteca e academia por torre e quiosques, piscina, quadra de tênis, quadra

poliesportiva, pista de caminhada, praça, playground e espaço para animais

domésticos. Segundo o requerente, estão utilizando aproximadamente 41,12% da taxa

de ocupação, 45,00% de taxa de infiltração em relação ao total do imóvel e um I.A. de



1,75. A implantação desta tipologia arquitetônica, diferenciada para aquela região,

apresenta um volume arquitetônico vertical que marca visualmente aquela esquina

como referência, mantendo o talude existente. Nesta proposta de anteprojeto, cria uma

grande área de utilização dos usuários das edificações de maneira satisfatória no

empreendimento. Verificamos, que este anteprojeto arquitetônico, é diferenciado

tipologicamente para a região, possui um apelo a verticalidade e prevê um número

significativo de vagas de estacionamento cobertas e no subsolo. Fomos pelo

deferimento desta proposta apresentada, para a utilização deste artigo neste imóvel.

Não estamos analisando questões específicas do Código de Obras, porém as áreas

internas deverão estar de acordo com esta legislação vigente. Observamos que após a

aprovação desta utilização do Art. 169, quando da apresentação do projeto

arquitetônico este deverá também conter o E.I.V. – Estudo de Impacto de Vizinhança.

Na sua análise poderão ser sugeridas medidas compensatórias e mitigadoras, que

poderão ser utilizadas para um melhor acesso ao empreendimento quanto as vias locais

que dão acesso ao empreendimento. Após a apresentação do anteprojeto os membros

da Câmara Temática II do CDM aprovaram a utilização do Art. 169, no desenvolvimento

do projeto arquitetônico para o empreendimento, e o anteprojeto será apresentado ao

CDM para a liberação da utilização ou não do uso do Art. 169, na próxima reunião de

12/03/2020. Depois de muito se discutir, principalmente quanto ao segundo

acesso ao empreendimento, que deveria ser melhorado, a proposta de utilização

do uso do art. 169 foi colocada em votação e como resultado houve 51 (cinquenta

e um) votos a favor e 01 (um) voto contrário, ou seja, os membros do CDM

aprovaram a utilização do uso do art. 169 neste imóvel para o desenvolvimento do

projeto arquitetônico, conforme apresentado nessa reunião.



7) Processo N° 575929 - HVAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA: A requerente solicita

por meio deste processo administrativo a alteração do zoneamento de uso do solo de ZM2-4

(zona mista 2 – 4 pavimentos) para ZM1-8 (zona mista 1 – 8 pavimentos), para os imóveis

localizados na Rua Júlio Gaidzinski, entre a Rua João Cechinel e a Rua Vital Brasil, entre os

bairros Mina Brasil, Cruzeiro do Sul e Pio Correia. Estes imóveis encontram-se na zona de

uso do solo ZM2-4 (zona mista 2 - 4 pavimentos), de acordo com a Lei Complementar nº

095/2012 (Plano Diretor de Criciúma). O requerente informa as razões para essa alteração,

sendo estas abaixo listadas: “a) A Rua Júlio Gaidzinski possui largura de 20,00m, sendo uma

importante via de entrada e saída da cidade e de grande potencial urbano; b) Ao

zoneamento proposto atribuem-se índices praticamente iguais ao existente, diferenciando

apenas no número de pavimentos não causando impacto às áreas limítrofes; c) Em visita “in

loco” ao longo do referido trecho, foi verificado que alguns empreendimentos possuem

características que se enquadram ao zoneamento solicitado; d) A proximidade a um grande

empreendimento já em execução corrobora ainda mais com esta proposta e fará com que a

região consolide sua vocação para a área da saúde e serviços. ” Os imóveis localizados

nessa via são de características mistas, sejam comerciais, de prestadores de serviços e

residenciais uni e multifamiliares. Como a Rua Júlio Gaidzinski é uma das importantes

ligações viárias de Criciúma com os municípios mais ao norte da região, a tendência e

necessidade é que a mesma receba melhorias em sinalização e infraestrutura viária

(alargamento). Possui atualmente uma largura viária de 20,00m no trecho informado, porém,

ainda não consolidada nesta largura, pois há ainda edificações que seguem os alinhamentos

antigos. Quanto a alteração de zoneamento de cabe informar que já houve uma alteração

em áreas que por conta de sua vocação urbanística o zoneamento foi atualizado e de ZM2-4

para ZM2-8. Numa das vias importantes de acesso a Criciúma, que é a Rua Vereador Matias

Ricardo Paes. Sendo esta: Lei Complementar nº 218 de 02/06/2017: de ZM2-4 para ZM2-8

“e não ZM1-8”. Quanto a Lei Complementar nº 095, no seu Art. 143, a zona mista ZM1 é



assim conceituada: “Art. 143. Zonas Mistas (ZM): destinada ao uso misto e diverso de

natureza comercial, prestação de serviços, indústrias de médio porte e outros usos

compatíveis, toleráveis e admissíveis como o residencial, conforme legislação específica,

sendo subdividida em: I - Zona Mista 1 (ZM1): corresponde ao prolongamento do eixo

principal (Av. Centenário) e pela proximidade da ZC 2 (Zona Central 2), interligando esta

zona com os Bairros Pinheirinho e Próspera, valendo essa apenas para os terrenos com

testada voltada para este eixo, conforme o zoneamento do Anexo 9. ” Porém, já houve

alterações no conceito e na utilização deste zoneamento, de acordo com a Lei

Complementar nº 134 de 16/12/2014, que alterou os zoneamentos pré-existentes de ZR3-8

para ZM1-8, defronte ao Parque das Nações e Parque Centenário. Revendo o antigo

zoneamento do solo de 1999, alguns imóveis já foram zoneados como ZM2-8, no passado,

havendo uma edificação de 08 pavtos. A DPU – Divisão de Planejamento Urbano é de

parecer favorável a correção do zoneamento do solo nestes imóveis, acreditamos que é

mais adequada a caracterização de ZM2-8 nos mesmos, somente até a Rua Mário de

Andrade. Foram apresentadas duas propostas para a correção do zoneamento de uso do

solo naquela região. Na primeira não mudaria o zoneamento do Hospital São José, e na

segunda o mesmo seria incorporado a zona de uso ZM2-8. Após a apresentação houve a

sugestão de se levar o zoneamento ZM2-8 até o Hospital São João, e outra proposta

somente até a Rua Vital Brasil, porém, por fim a 2º proposta apresentada pelo DPU foi

deferida pelos membros da Câmara Temática II do CDM, a qual será apresentada ao CDM

na próxima reunião de 12/03/2020. Os membros do CDM aprovaram por unanimidade a

decisão da Câmara Temática II, ou seja, aprovaram a proposta apresentada pelo DPU.

8) Processo N° 577551 - MARCOS FABIANO DA SILVA: O requerente solicita a redução da

largura viária da Rodovia CRI 496, localizada no bairro São Domingos. Segundo o Mapa do

sistema viário de 1999, e atual, a largura viária desta via foi planejada com 35,00m,

Assim como seu prolongamento em linha reta no sentido leste-oeste.



Quanto à existência desta via, a mesma foi verificada consta do sistema viário de 1978,

conforme mapas antigos e aerofoto. Quanto a caracterização urbana nesta via há

predominância de uso rural, e poderá ser um eixo de implantação de futuros loteamentos,

condomínios, serviços e pequenas indústrias. Há ligação direta com a BR-101 e com a

CASEP. Por ser uma estrada rural (rodovia) a mesma deveria ter a largura de no máximo de

18,00m, conforme está previsto no PD. Porém, sugerimos que a mesma possua 20,00m de

largura no trecho existente, com futuro perfil de avenida. Após a apresentação os membros

da Câmara Temática II do CDM aprovaram a redução da largura viária da Rodovia CRI 496

de 35,00m para 20,00m, a qual será apresentada ao CDM na próxima reunião de

12/03/2020. Os membros do CDM aprovaram por unanimidade a decisão da Câmara

Temática II, ou seja, aprovaram a redução da largura viária da Rodovia CRI 496 de

35,00m para 20,00m. 9) Processo N° 578240 – J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS

E IMÓVEIS LTDA: Os requerentes solicitam a viabilidade técnica para a correção do

zoneamento do solo, em parte da gleba localizada na Rua João Manoel dos Santos, bairro

Sangão, Cadastro nº 1011136, matrícula nº 56.787, com 121.816,00m². Esta solicitação visa

modificação da zona de uso do solo de parte da gleba que está inserida na ZRU (zona

rururbana) para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos). O imóvel possui as seguintes

zonas de uso do solo: Defronte à Rua João Manoel dos Santos é ZRU, posteriormente passa

para Z-APA (zona de áreas de preservação ambiental), regulamentada pela Lei nº

7.605/2019. De acordo com a Lei Complementar nº 095/2012 (Plano Diretor Participativo de

Criciúma) a zona ZRU é assim conceituada: “Art. 153. Zona Rururbana (ZRU): corresponde

às áreas no perímetro urbano com características rurais, onde a população residente

desenvolve atividades de moradia, agroflorestais, hortifrutigranjeiras e utiliza a cidade como

apoio. ” Quanto a caracterização da área, a mesma ainda apresenta características rurais

(campos e plantações), com edificações unifamiliares localizadas nas proximidades da Rua

João Manoel dos Santos. Porém, a região do bairro Sangão, vem recebendo a instalação de



loteamentos para edificações unifamiliares. Fato este também solicitado pelo requerente.

Como há o desinteresse para a manutenção das atividades rurais, por parte dos

proprietários e a tendência com a melhoria da infraestrutura na Rodovia João Cirimbelli, é

que haja uma modificação de ocupação urbana, com a abertura de novos loteamentos.

Verifica-se que na área da Z-APA foram respeitados os parâmetros urbanísticos. Já houve a

correção em gleba adjacente, conforme aprovado na Lei Complementar nº 245 de

01/12/2017. Ou seja, a correção deste zoneamento visa a compatibilização com o

zoneamento adjacente nas proximidades e a possibilidade de criação de lotes unifamiliares,

conforme tendência futura. Portanto, sugerimos esta correção de ZRU para ZR1-2. Após a

apresentação houve a sugestão de membros da Câmara Temática II de que se corrija toda

aquela região para evitar pedidos futuros de correção de zoneamento. Por fim, os membros

da Câmara Temática II do CDM aprovaram a correção de zoneamento do solo em toda a

região, conforme mapa a ser apresentado ao CDM na próxima reunião de 12/03/2020. Os

membros do CDM aprovaram por unanimidade a decisão da Câmara Temática II, ou

seja, aprovaram a correção de zoneamento do solo em toda a região, conforme mapa

apresentado. 10) Processo N° 574731 – SAITES ENGENHARIA – ANTENA DE TEL.

CELULAR: A empresa representada por SAITES ENGENHARIA, solicita viabilidade de

construção/instalação de ERB - Estação Rádio Base, no imóvel localizado na Rua Generino

Santana, s/nº, cadastro imobiliário n° 951527 - bairro São Defende, nesta cidade. O imóvel

citado anteriormente está inserido em ZM 2-4 (Zona Mista 2-4 Pavimentos), conforme Lei

Municipal nº 095 de 28/12/2012, e esta atividade é classificada como C4, sendo permissível

a instalação da mesma, conforme anexo 10 da Lei Complementar nº 095/2012. Já o anexo

12 da mesma Lei, classifica as atividades de acordo com o uso do solo específico. Segue:

“3.4. COMUNITÁRIO 4 (C4) 3.4.1. Antenas de Celulares, Retransmissão e congêneres;

3.4.2. Controle e Tratamento de Efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos,

químicos e biológicos (...)”. Segue trecho da Lei Municipal n° 095 de 28/12/2012, para



instalações de atividades neste município, consideras permissíveis: “Art. 133. Para os

efeitos de interpretação e aplicação desta lei, adotam-se os conceitos e definições adiante

estabelecidas: (...) b) Permissível – compreendem as atividades cujo grau de adequação à

área, setor, região ou zona dependerá da análise do Conselho de Desenvolvimento

Municipal – CDM e outras organizações julgadas afins, mas aceitos condicionalmente, em

caráter precário e temporal (...)”. A Divisão de Planejamento Urbano no uso de suas

competências regimentais e atribuições, firmamos o indeferimento desta solicitação,

seguindo o princípio da precaução, pelo entorno ainda se caracterizar por residências

unifamiliares. Outrossim, conforme documento em anexo, referente a vistoria do fiscal in

loco, o mesmo cita que, de acordo com o croqui de localização apresentado, a possível

instalação, infringi o art. 6º, inciso II, da Lei nº 5938/11. “Art.6º - II - 30m (trinta metros) a

partir do ponto de emissão de radiação, na direção de maior ganho da antena, de qualquer

ponto de edificação existente em imóveis vizinhos que se destinem à permanência de

pessoas, salvo nos casos de utilização de microcélulas ”. Os membros do CDM

indeferiram por unanimidade a decisão do DPU, ou seja, aprovaram a instalação da

Estação Rádio Base no endereço conforme apresentado. Em seguida deu-se início ao

assunto referente a Câmara Temática III, sendo esse: 1) Art. 169 – CORREÇÕES E

AJUSTES. Na última reunião em 29/11/2019 o texto ficou quase finalizado, porém há uma

questão que necessita ser melhor discutida: “ §5º. Independentemente de aprovação pelo

Conselho, o projeto deverá atender o código de obras, a legislação ambiental pertinente,

além do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV quando não dispensada pela Lei

Complementar n.º 221/2017. ” Referente as Medidas Compensatórias, que se apresentam as

necessidades de obras para os bairros, porém, isso vem dependendo de fatores e

condicionantes que muitas vezes não são previstos. Portanto, foi realizada uma Reunião

técnica no dia 06/03/2020. E após longa discussão houve a necessidade de uma

REUNIÃO DE TRABALHO COM EXEMPLOS, que será realizada no dia 16/03/2020, às



9h, na Sala dos Conselhos – PMC. Após o término dos assuntos desta reunião, foi

agradecida a presença de todos e a mesma foi encerrada tendo o seu término às

21h15min. Eu, Bruna Naspolini Magagnin, lavrei a presente Ata, e posteriormente

revisada por Giuliano Elias Colossi, que depois de lida e aprovada, será por todos os

presentes assinada.



APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO 

DOS PARECERES

DE

PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS

Câmara Temática II



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art.169

Nesse processo é apresentada proposta para a utilização do Art. 169, da Lei

Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação

do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se na Rua Noé Pirolla, bairro

Vila Zuleima, em imóvel com área total de 20.172,00m, cadastro nº 984649.
 

 
Localização 



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Este imóvel localiza-se em parte na zona de uso do solo ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 

pavimentos) e na ZM2-4 (zona mista 2 – 4 pavimentos), de acordo com a L.C.nº 095/2012.
 

 
Mapa de zoneamento 

O imóvel situa-se defronte à Rua Noé Pirolla, que naquele trecho é uma ainda não

possui edificações, sendo constituída de imóveis baldios mais em direção oeste há

muitas residências unifamiliares.

A Rua Noé Pirolla será um importante eixo de ligação entre a região do Rio Maina e a

região central de Criciúma, será uma alternativa viária a Av. Luiz Lazarim, hoje ainda a

mesma não é pavimentada, assim como todas as vias próximas.



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Não foi apresentado para este imóvel anteprojeto utilizando-se os parâmetros

das zonas de uso ZR1-2 e ZM2-4. Uma vez que a intenção do requerente já é

o desenvolvimento de edificações já definidas num anteprojeto arquitetônico.

Portanto, passamos a analisar o projeto apresentado fazendo uso do Art. 169.

O anteprojeto deste empreendimento prevê, com a utilização do Art. 169, a

implantação de um conjunto de 18 (dezoito) edifícios com característica de

edificação.

 

    
Perspectivas 
 



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 

18 edifícios de 04 pavimentos, com 04 apartamentos por pavimento, com

188 apartamentos no total, com apartamentos de 02 dormitórios. Com total

de 13.902,72m² de área total construída.



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Há área de uso dos condôminos para lazer, incluindo salão de festas, piscina,

quadra poliesportiva e playground.

A implantação desta tipologia arquitetônica, diferenciada para aquela região, ainda não

habitada, apresenta volumes das edificações de até 04 pavimentos, que marcam

visualmente. Não é um projeto ousado do ponto de vista arquitetônico.



1) Processo N° 577925 (online) - CONSTRUFASE – CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nesta proposta de anteprojeto, cria uma grande área de lazer para a utilização dos

moradores das edificações de maneira satisfatória no meio do empreendimento.

Verificamos, que este anteprojeto arquitetônico, é diferenciado tipologicamente para a

região, possui um apelo a verticalidade e prevê um número significativo de vagas de

estacionamento ao lado das edificações que provavelmente serão cobertas após o

habite-se, como costumeiramente acontece.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação e justificativas aos questionamentos

efetuados aos representantes da empresa os membros da Câmara

Temática II do CDM deferiram a utilização do Art. 169 para o

desenvolvimento do projeto arquitetônico para este

empreendimento.



2) Processo N° 569001- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA- Art.169

O requerente solicita a utilização do Art. 169, da Lei Complementar Nº 095/2012, para

uma melhor qualidade arquitetônica na implantação do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se na Rodovia Sebastião

Toledo dos Santos, no Bairro Mina do Mato. Matrícula nº 12.456, com área escriturada

de 54.638m², Cadastro nº 28503.



2) Processo N° 569001- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA

Este imóvel localiza-se na zona de uso do solo ZM2-4 (zona mista 2 – 4 pavimentos) e

ZI-2 (zona industrial -2), de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012.



2) Processo N° 569001- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA



2) Processo N° 569001- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA



2) Processo N° 569001- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA

O imóvel situa-se defronte à rodovia de ligação entre Criciúma e Siderópolis, que possui

um tráfego intenso e fica também nas proximidades do Anel Viário de ligação entre a

rodovia Criciúma-Siderópolis e a Criciúma-Cocal do Sul. Localiza-se defronte a um

conjunto habitacional edificado nos anos de 1980. Quanto a caracterização urbana, a

área é um grande vazio urbano e não houve nenhum tipo de empreendimento

comercial, de serviços e residencial, fato que poderá modificar com a existência do Anel

Viário.



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

O requerente solicita novamente a análise para a utilização do Art. 169, da Lei

Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação

do empreendimento proposto.

Na atual proposta apresentada, o requerente modificou o posicionamento de algumas

edificações e mesmo diminuiu o número de blocos, com uma proposta de utilização de

uma quadra para equipamento comercial.

Segundo o requerente: “Desta forma, a proposta é promover uma nova proposta de

urbanização, onde os imóveis futuros fiquem locados de forma a acompanhar a

topografia do terreno, criando uma nova entrada e uma nova centralidade para o bairro

Mina do Mato e aproveitando toda infraestrutura existente no seu entorno. A proposta

então é feita a partir da Preservação das margens de um córrego canalizado que faz a

drenagem das águas provenientes da parte já existente do Bairro, e de uma Nascente

cadastrada na Famcri em terreno próximo com frente para a Rodovia Sebastião Toledo

dos Santos. Nas margens desse Córrego está prevista a faixa não edificante de 30 m

para cada lado, onde é sugerido, conforme deliberação dos órgãos ambientais, além da

recuperação e preservação desta área verde, um Parque Linear, a partir de um estudo

paisagístico adequado, locais para caminhadas e atividades ao ar livre sem, no entanto,

promover qualquer construção sobre esta área de preservação.



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

No restante do terreno é proposto um novo arruamento e a divisão em basicamente

cinco quadras, sendo que três quadras seriam destinadas à implantação de

empreendimentos de uso residencial, comercial ou misto. As outras duas quadras

seriam destinadas ao uso público, uma delas como área verde de lazer caracterizada

por uma praça, e outra quadra como área institucional, onde pode ser locado no futuro

algum equipamento de apoio ao bairro e toda região que os futuros estudos poderão

indicar.

Como acesso principal pela Rodovia Sebastião Toledo dos Santos, está prevista a

construção de uma Via Marginal para facilitar o acesso e uma nova entrada para o

Bairro Mina do Mato. Nas quadras de uso residencial e comercial então, é proposta

verticalização para que aconteça um adensamento com qualidade, a partir do maior

afastamento entre as edificações propondo nos embasamentos ou uso comercial ou

para as vagas de estacionamento e áreas de lazer necessárias, e mais 12 pavimentos

tipo em cada torre. Conforme o estudo de ocupação, com apartamentos de dois

dormitórios em média, e oito apartamentos por andar, chegaríamos a uma densidade

média bruta em torno de 540 habitantes por hectare, valor que ficaria muito próximo ou

abaixo da média do adensamento que ocorre em outras áreas verticalizadas da cidade.



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

Este número poderá ainda ser mais reduzido se uma das quadras for destinada

inteiramente ao uso comercial de ocupação transitória, com atividades de apoio a esta

nova centralidade, como supermercado e salas comerciais aéreas, por exemplo. A ideia

geral, portanto, é que se promova a permuta do adensamento e agrupamento com

gabarito entre quatro e seis pavimentos (com outorga), ou o uso industrial muito próximo

de áreas residenciais já consolidadas, para o uso residencial e comercial com gabarito

mais alto (12, mais pavimentos do embasamento), de forma que se libere terreno e

grandes áreas para o convívio de todos os moradores e trabalhadores que venham a

usufruir dessa nova região, beneficiando também, todo o entorno torno dos bairros já

citados.

Também é importante salientar que trazendo uma nova centralidade comercial e de oferta

de emprego e moradia nas proximidades dos distritos industriais já existentes, e da

tendência de ocupação das marginais da Via Rápida ou do Anel de Contorno Viário,

poderemos oferecer uma ocupação diversificada de forma que se possa disponibilizar

numa mesma região da cidade áreas de trabalho, de moradia e de lazer, convivendo em

harmonia, e aproveitando toda a infraestrutura já existente, incluindo o sistema de

transporte coletivo, além das infraestruturas e equipamentos que já estão instalados no

entorno. Sobre o sistema viário proposto, cabe salientar que além da Via Marginal, a

proposta caracteriza um novo acesso ao Bairro Mina do Mato a partir da Rodovia, e

integrando a malha viária ao Bairro existente a leste do terreno, como alternativas de

acesso para entrada ou saída.



2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO

DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA :



 
 
Planta do subsolo 02 

2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO

DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



 
Planta do subsolo 01 

2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO

DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



 
Planta do térreo 

2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



 
 
Planta da sobreloja 

2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



 
 
Planta do pavto. garagem 01 

2) Processo N° 583451-

RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

 
Planta do pavto. garagem 02 



 
 
Planta do pavto. tipo (x12) 

2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

Implantação 



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

      
 
 

   
 



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

     
 

 
 



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

   
 
 

    
 



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

PROPOSTA:

Somos pelo deferimento desta atual proposta apresentada, para a utilização

deste artigo neste imóvel.

Não estamos analisando questões específicas do Código de Obras, porém as

áreas internas deverão estar de acordo com esta legislação.

Observamos que após a aprovação desta utilização do Art. 169, quando da

apresentação do projeto arquitetônico este deverá também conter o E.I.V. –

Estudo de Impacto de Vizinhança. Na sua análise poderão ser sugeridas

medidas compensatórias e mitigadoras.

Encaminhamos este processo à Câmara Temática de acompanhamento e

controle do Plano Diretor para conhecimento, discussão e parecer, a ser

apresentado posteriormente ao Conselho de Desenvolvimento Municipal.



2) Processo N° 583451- RD – ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS

1ª PROPOSTA 2ª PROPOSTA

3ª PROPOSTA - APROVADA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II –

REUNIÃO DIA 18/06/2020:

Após a apresentação do anteprojeto

com as correções sugeridas na

última reunião o mesmo foi aprovado

pelos membros presentes da Câmara

Temática II do CDM, ficando apto

para ser apresentado em reunião

futura do CDM.



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – Art.169

Nesse processo é apresentada proposta para a utilização do Art. 169, da Lei

Complementar Nº 095/2012, para uma melhor qualidade arquitetônica na implantação

do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento situa-se na Rua Wenceslau Braz e

Rua 564, no bairro Operária Nova, em imóvel com área de 10.397,00m², cadastros nº

29046.
 

 
Localização 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

05/2019



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Este imóvel localiza-se em parte na zona de uso do solo ZM2-4 (zona mista 2 – 4

pavimentos) e ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos).



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

O imóvel situa-se na proximidade da Av. Luiz Lazarim e quanto a

caracterização urbana, na região há um crescente aumento na

implantação de atividades de comércio e serviços. Havendo ainda,

alguns imóveis baldios ao longo desta via, há também, um aumento na

implantação de habitações multifamiliares naquela região. Porém, as

características urbanísticas do bairro Operária Nova, é de concentração

do uso residencial unifamiliar.

Todas as vias de acesso são pavimentadas sendo que as mesmas são

vias importantes para a circulação viária de diferentes bairros com o

centro da cidade. O imóvel, por anos, foi utilizado por empresa de

confecção e atualmente está sem uso.

Foi apresentado para este imóvel um anteprojeto utilizando-se os

parâmetros das zonas de uso ZM2-4 e mais a outorga onerosa.

Conforme imagens abaixo:



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 
Implantação 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Perspectivas da proposta 

sem uso do Art. 169.

Utilizando-se os parâmetros

de zoneamento atuais, este

anteprojeto terá 05 blocos

de 06 pavimentos com no

total 240 apartamentos e

240 vagas de

estacionamento.



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

O anteprojeto deste empreendimento prevê, com a utilização do Art. 169, a implantação

de um conjunto de 02 (dois) edifícios com característica de edificação multifamiliar,

sendo assim definidos:

Perspectivas



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Implantação

em 3D

A implantação desta tipologia arquitetônica, diferenciada para aquela região, apresenta

volumes das edificações verticais que marcam visualmente como referência. Não é um

projeto ousado do ponto de vista arquitetônico. Nesta proposta de anteprojeto, cria uma

área de lazer para a utilização dos moradores das edificações de maneira satisfatória

no empreendimento.

Verificamos, que este anteprojeto arquitetônico, é diferenciado tipologicamente para a

região, possui um apelo a verticalidade e prevê um número significativo de vagas de

estacionamento cobertas abaixo das edificações e em cobertura fora das edificações.



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Proposta com Art. 169

02 edifícios de 15 

pavimentos, com 

240 apartamentos 

no total, com 

apartamentos de 02 

e 03 dormitórios. 

Com total de 

1.503,66m² de área 

de lazer. 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II EM 21/05/2020:

Após a apresentação e justificativas efetuadas pelos

representantes da empresa os membros da Câmara Temática II do

CDM indeferiram a proposta apresentada e sugeriram que a

melhoria da tipologia arquitetônica das fachadas das torres

residenciais e a necessidade de abertura de outro acesso ao

empreendimento pela Rua Wenceslau Brás.



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA “A”:  



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA “B”: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

2ª PROPOSTA: 



3) Processo N° 581006 - CONSTRUFASE - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Os membros da Câmara Temática após as considerações

efetuadas acharam por bem aprovar a utilização do Art. 169

para aquele empreendimento, porém sugerem que haja

somente uma entrada e saída, pela Rua 564 e também que

haja espaço dentro do empreendimento para manobra de

acesso e área de espera de veículos sem a utilização do

espaço público.



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA – EPP – Art.169

O requerente solicita a utilização do Art. 169, da Lei Complementar Nº 095/2012, para

uma melhor qualidade urbanística na implantação do empreendimento proposto.

A localização do anteprojeto deste empreendimento é numa gleba situada na Rua Noé

Pirolla, no bairro Vila Francesa, Matrícula 17.560 com 6.661,25m² e matrícula 17.559

com 3.869,00m² totalizando 10.350,25m².

 

 
Localização 



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP 

           
Imagens de 2011 
 
  Esta gleba localiza-se em pequena parcela na ZM2-4 (zona residencial 2 – 4

pavimentos) e a totalidade na zona ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos).



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

O imóvel localiza-se na Rua Noé Pirolla e quanto a caracterização urbana, ainda é uma

rua predominantemente residencial e com características rurais, porém esta via é uma

importante ligação entre o bairro Santo Antônio / Operária e o Rio Maina, sendo que na

região há previsão de abertura de prolongamento viário e túnel abaixo da Av. Luiz

Lazarim.

O requerente solicita:

1. Autorização para alterar de local a rua projetada 738 que divide os dois

terrenos para unificação das áreas, deslocando a rua para a extrema da área

unificada.

2. Autorização para execução (por responsabilidade da Construtora BS) da rua

deslocada, porém na extrema da área unificada.

3. Verticalização do empreendimento além do exposto no Plano Diretor,

considerando as áreas unificadas.



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

É apresentada a justificativa que é a seguinte: 

A rua projetada 738 não foi aberta pela municipalidade, sendo que o bairro passa por

processo de pavimentação de ruas atualmente. Portanto para favorecer o

empreendimento imobiliário nossa proposta é unificar as áreas no intuito de utilizar as

duas áreas para um único empreendimento. A nossa proposta é executar uma rua na

extrema das áreas unificadas, substituindo a rua 738, sendo que a responsabilidade de

pavimentação da rua e urbanização da rua com bancos, canteiros e vegetação para a

utilização da comunidade fica por responsabilidade da Construtora BS. A área da nova

rua será retirada da área de Matrícula 17.559 e a área da rua 738 será desafetada,

unificada e utilizada no empreendimento. Em resumo propomos deslocar e executar a

rua 738 que atualmente não existe, não prejudicando a malha viária local em virtude de

mesmo com a pavimentação das ruas do bairro a rua projetada 738 não foi executada

pelo município.

A localização do empreendimento é favorecida por estar a próxima ao centro da cidade,

porém em uma região com grande potencial imobiliário pouco explorado. Soma-se à

localização privilegiada o fato de o empreendimento estar a apenas 180m metros do

futuro Anel Viário, ao qual dará grande escoamento ao trânsito local, sendo que os

futuros moradores poderão acessar o centro da cidade, cidades vizinhas e BR 101

rapidamente através do acesso ao Anel Viário.



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

O empreendimento imobiliário tem a característica de clube residencial, devido a ampla área

de lazer que será implantada, contando com espaços de home-office e coworking, espaços

de esportes e caminhada, espaços de lazer e confraternização social, fazendo com que os

eventuais deslocamentos dos futuros moradores do residencial para outras localidades da

cidade também seja reduzido.

A comunidade local 

se beneficiará da 

valorização 

imobiliária agregada 

pela implantação do 

empreendimento, 

podendo explorar 

pequenos 

comércios e 

serviços nos aos 

redores como 

padarias, farmácias 

e mercearias, 

trazendo 

desenvolvimento 

econômico para a 

microrregião. 



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

PROPOSTA:  

A segunda proposta apresentada consiste na construção de 4 edifícios

residenciais e 1 edifício garagem. Os residenciais serão compostos por

pilotis + 10 tipos, com 8 apartamentos por andar, totalizando 320 unidades

habitacionais com área aproximada de 19.040,00m². O edifício garagem

será composto por pilotis + 1 pavimento garagem com área aproximada de

2.000m², sendo que o empreendimento contará com as 320 vagas de

garagem de uso exclusivo e também com vagas para visitantes.

A ampla área de lazer do condomínio será composta por: salão de festas,

piscinas, quiosques, pergolados, quadras esportivas, playground,

academia, brinquedoteca infantil, sala de jogos adulto, bicicletário e

patinetário, pista de caminhada, praça de convivência, área pet, depósito

de ferramentas compartilhadas, espaço coworking, portal de entrada com

guarita e acesso controlado, paisagismo com jardim, espelho d'água e

chafariz.



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  

Implantação



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

2ª PROPOSTA:  

A segunda proposta apresentada com a utilização de 04 blocos de edifícios

criou um espaço central no conjunto do empreendimento que será utilizado

como área de uso comum dos condôminos. A eliminação de um dos blocos,

apresentado na proposta anterior, possibilitou um ganho de qualidade na

implantação dos edifícios residenciais como na área de lazer.

Somos de deferimento para a utilização deste artigo, neste imóvel, com este

anteprojeto apresentado.

Quanto ao deslocamento da rua projetada, já havia sido informado que após

parecer da Diretoria de Trânsito e Transporte – DTT, no Processo n° 587816,

não vimos a necessidade de haver a abertura daquela via naquele local.

Sendo passível de haver o deslocamento da abertura viária e para tanto a

empresa deverá arcar com as despesas da mesma.

Outrossim, poderá haver medidas mitigadoras e compensatórias que serão

informadas após a análise do E.I.V.



4) Processo N° 589486 - CONSTRUTORA BS LTDA - EPP

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Os membros da Câmara Temática II do CDM aprovaram a

utilização do Art. 169 para o desenvolvimento do projeto

arquitetônico, considerando aprovada a segunda proposta

apresentada, além da abertura viária na estrema do imóvel.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

O requerente solicita viabilidade técnica para a alteração do zoneamento do solo, de

gleba localizada na Rua São Cristóvão, bairro Demboski, imóvel rural, matrícula nº

24.098, com 73.500,00m². Esta solicitação visa a implantação de loteamento de

edificações unifamiliares, para tanto solicita que seja possível a alteração para ZR1-2.
 

 
 

O imóvel está localizado na zona de uso do solo ZRU (zona rururbana) e em ZAA (zona 

Agropecuária e Agroindustrial), e de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

Quanto aos parâmetros urbanísticos desta zona os parcelamentos devem seguir o que

é definido no Anexo 10 da Lei Complementar nº 095/2012, ou seja, os lotes deverão ter

no mínimo 2.500m² para a ZRU e 5.000m² para a ZAA, para um uso mais ligado as

características já existentes nas proximidades, ou seja para condomínio de lotes

unifamiliares do tipo chácara.

Nas proximidades há presença de residências unifamiliares vinculadas a atividade

agropecuária, ao longo da Rua São Cristóvão.

Porém, atualmente por 

conta da execução da ETE 

– Estação de Tratamento de 

Esgoto, a Rua São 

Cristóvão está recebendo 

pavimentação asfáltica. 

Isso irá transformar as 

características de 

ocupação das glebas 

voltadas para esta rua, com 

a consequente modificação 

do zoneamento do solo 

urbano futuro.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

ETE



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO EM 24.10.2019:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática II do CDM

indeferiram a correção de zoneamento do solo naquele imóvel

neste momento, pois consideram que é precipitada a alteração

deste zoneamento. Consideraram que toda aquela região deverá

ser estudada quanto a alteração de zoneamento nos próximos

anos, para que não sejam prejudicados os proprietários e o

Município como um todo, portanto, sugeriram que se inicie um

estudo que se possibilite o planejamento urbanístico por meio do

zoneamento do solo que contemple vários usos do solo naquela

região.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

PARECER DO CDM – REUNIÃO EM 07.11.2019:

Após a apresentação, houve uma sugestão de mandar Ofício para

a CASAN, questionando qual seria o raio de amortecimento da

Estação de Tratamento de Esgoto, já que o imóvel parece estar ao

lado do mesmo. Solicitar que algum representante do Conselho

Municipal de Desenvolvimento Econômico, compareça na próxima

reunião do CDM, para que seja explicado o porquê do

“bloqueio/congelamento” da correção do zoneamento daquela

região, sendo que já foi aprovado por este Conselho, loteamentos

em lugares “piores”, o CDM não quer ser injusto. Por fim, os

membros do CDM acharam por bem não haver votação, o

processo foi retirado de pauta até que se receba as informações

da CASAN e do CMDE.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

ESTUDO DO ZONEAMENTO DO SOLO

PROPOSTA 01:  Causaria conflito com as atividades permitidas na ZR1-2.

Quanto à questão de corrigir o zoneamento do solo, pensamos que não deve ser feito neste

momento, uma vez que as atividades agrícolas são ainda muito presentes nas proximidades

do imóvel e em toda a região. Porém, com o asfaltamento da Rua São Cristóvão haverá a

pressão para o surgimento de loteamentos para habitações unifamiliares.



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

ESTUDO DO ZONEAMENTO DO SOLO

PROPOSTA 02: Seria mais adequado a caracterização urbana e rural

existente.

Foi proposta uma correção de zoneamento que propicie um uso diversificado, com

atividades rurais e contemplando também o uso residencial unifamiliar, numa área de

“transição urbanística”, ou seja, passando de ZAA (zona agropecuária e agroindustrial)

para ZRU (zona rururbana). E ZM2-4 entre a Rodovia Estadual e a Rua São Cristóvão.



5) Processo

N° 567612 (online)

GABRIEL BRESSAM

PEREIRA 

OBS:

A zona ZRU tende a 

desaparecer no 

futuro.  



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

(8) Tamanho mínimo do lote para área urbana, sendo necessário a observação quanto

ao tamanho mínimo estipulado para o parcelamento na área rural do município como

regulamentado pelo INCRA e demais determinações federais.

450m²



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

ESTUDO DO ZONEAMENTO DO SOLO
 

 
Proposta de correção de zoneamento 

ZM2-4 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

E quanto ao uso do solo, a ZRU, possui a possibilidade de instalação de mais

atividades econômicas do que a ZAA, como demonstrado na tabela abaixo,

retirada do anexo 10 do P.D.:
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5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

Com essa proposta de correção: 
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15 450 10.000 4,00 H/4 

≤1,50 



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

ATA N° 156/2020

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO – CMDE. 

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL– SALA DA COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS.

DATA: 17 de Março de 2020.

HORÁRIO: 08h30min.

(...)

Após a apresentação os membros do CMDE aprovaram a mudança deste 

item da pauta com 06 (seis) votos a favor e um contrário.

(...)



5) Processo N° 567612 (online) - GABRIEL BRESSAM PEREIRA 

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação e justificativas aos questionamentos efetuados, os

membros da Câmara Temática II do CDM deferiram a correção do

zoneamento do solo da ZAA (zona agropecuária e agroindustrial) para

ZRU (zona rururbana) e neste zoneamento também a modificação de

alguns parâmetros urbanísticos, sendo estes: área dos lotes que

passariam de 2.500m² para 450m² no mínimo, além da alteração dos

seguintes parâmetros urbanísticos: Testada=15m; Lote mínimo=450m²,

máximo=10.000m²; Recuo Frontal=4,00m; Afastamento= h/4≤1,50m. Além

de corrigir o zoneamento do solo entre a Rua São Cristóvão e a SC

(Criciúma-Morro da Fumaça) que passaria a ser ZM2-4 (zona mista 2 – 4

pavimentos).



6) Processo N° 580451 - DORIVAL SACCON

O requerente solicita por meio deste processo administrativo a alteração do

zoneamento do solo em imóvel cadastro nº 45540, localizado na Avenida

Diomício Freitas, s/nº, bairro Ceará.

 

 
        



6) Processo N° 580451 - DORIVAL SACCON

O imóvel encontra-se na zona de

uso do solo ZR1-2 (zona

residencial 1 – 2 pavimentos), de

acordo com a Lei Complementar

nº 095/2012 e a solicitação da

requerente é que seja corrigido de

ZR1-2 para ZR2-4 (zona

residencial 2 – 4 pavimentos).



6) Processo N° 580451 - DORIVAL SACCON

 
Mapa de zoneamento 

O imóvel está localizado em uma região residencial, com as edificações ainda

de característica unifamiliar, apesar de nas proximidades estar localizada a

zona de uso do solo ZR2-4.

Porém, a solicitação do requerente torna-se inviável, uma vez que o imóvel

está localizado também dentro da Zona de Amortecimento do Parque

Ecológico Morro do Céu (ZA), que foi aprovado pela Lei nº 5.207 de

26/08/2008.



6) Processo N° 580451 - DORIVAL SACCON
 

 
Mapa de zoneamento com a área de amortecimento do Parque Morro do Céu.  

A Zona de Amortecimento é um mecanismo previsto no SNUC (Sistema Nacional de

Unidades de Conservação) para proteção das Unidades de Conservação, exceto Área

de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Também

denominada de "Zona Tampão", é uma área estabelecida ao redor de uma Unidade de

Conservação, com o objetivo de filtrar os impactos negativos oriundos das atividades

antrópicas, tanto pela emissão de ruídos e poluentes, como também, introdução de

espécies invasoras e outros conflitos decorrentes do avanço da ocupação humana.

Zona de amortecimento 

do Parque Morro do 

Céu.



6) Processo N° 580451 - DORIVAL SACCON

A Resolução nº 007/2013 do COMDEMA – Conselho de Defesa do Meio Ambiente de

Criciúma, que regulamentou a zona de amortecimento do parque (ZA), numa distância

de 200m (duzentos metros) dos limites do parque, além de estabelecer alguns critérios

de regulação do uso.

Portanto, não sendo possível a modificação de zoneamento do solo, naquele

imóvel, por conta de que a resolução informa que o máximo de altura deverá ser

de 02 (dois) pavimentos ou 8,00m (oito metros) de altura máxima.

A DPU – Divisão de Planejamento Urbano indefere a correção do zoneamento do solo

nestes imóveis, acreditamos que é mais adequada a caracterização de ZR1-2 nos

mesmos.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática II do CDM

indeferiram a correção do zoneamento do solo para aquele imóvel.



7) Processo N° 580966 - ALVINO MONDARDO 

O requerente solicita viabilidade técnica para a alteração do zoneamento do solo, de

gleba localizada na Rodovia Sebastião Toledo dos Santos, bairro Laranjinha, cadastro

nº 1011589, matrícula nº 26.790, com 50.000,00m². Esta solicitação visa a modificação

do zoneamento do solo de ZI-2 (zona industrial – 2), ZRU (zona rururbana) para ZM2-4

(zona mista 2 – 4 pavimentos).

 

 
Localização 



7) Processo N° 580966 - ALVINO MONDARDO 

02/2019 

O imóvel está localizado na zona

de uso do solo ZI-2 (zona

industrial - 2) defronte à rodovia

e ZRU (zona rururbana), no

interior da gleba; e de acordo

com a Lei Complementar nº

095/2012.



7) Processo N° 580966 - ALVINO MONDARDO 

 

 
Mapa de zoneamento  



7) Processo N° 580966 - ALVINO MONDARDO 

A região em que este imóvel está inserido possui características mistas, com a

presença dos usos de serviços, comércios, indústrias e residências

unifamiliares de forma dispersa. Há muitas áreas sem ocupação.

Acreditamos que a solicitação de correção de zoneamento, não deveria ser

solicitada em toda a gleba, pois a vocação das mesmas, é para a consolidação

de industrias a serem implantadas defronte à rodovia estadual.

Concordamos que a modificação poderia ser feita em parte da gleba na ZRU

para ZR1-2, porém deve-se manter o zoneamento industrial (ZI).

Portanto, somos pelo indeferimento da solicitação de correção deste

zoneamento nesta gleba.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática II do CDM

indeferiram a correção do zoneamento do solo para aquele imóvel, além

de não se alterar os parâmetros urbanísticos.



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 

O requerente solicita a correção da largura viária da Rua Odonel Bianchi,

localizada no bairro Santa Augusta, pois, há previsão de 15,00m de acordo

com o Mapa do Sistema Viário de 1999.

 
    



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 

 

 
Mapa do sistema viário - 1999 



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 

Informamos que consta da consulta prévia “on line” a largura de 12,00m para esta via, e

no mapa do Sistema Viário esta rua possui 15,00 num trecho sem nome e 12,00m no

trecho próximo ao presídio. No mapa do Sistema Viário de 1984 possui 12,00m no

trecho próximo ao presídio e 15,00m no trecho nas proximidades da Rua Imigrante

Meller, conforme imagens abaixo:

 
Mapa do sistema viário 1984 



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 

Foi apresentado o projeto do Loteamento original de 1978, no qual a Rua Projetada

(atual Rua Odonel Bianchi) aparece com a largura de 12,00m, que efetivamente é o que

acontece no referido local. Por meio de levantamento podemos identificar a largura

existente, em quase a totalidade dos imóveis, sendo de 12,00m.

Projeto de Loteamento de 1978



8) Processo N° 581125 - PEDRO CAMPOS 

Levantamento da largura da rua

Concluímos que a largura desta rua deva ser

mantida somente com 12,00m em toda a sua

totalidade, primeiramente pela mesma ter sido

aprovada em 1978 com esta largura e pela

mesma já possuir a sua totalidade de

edificações obedecendo a largura de 12,00m.

Portanto, solicitamos que essa largura desta

via seja revista adequando-se a realidade,

principalmente a situação já existente.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II –

REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação e justificativas

efetuadas os membros da Câmara

Temática II do CDM deferiram que a

largura da Rua Odonel Bianchi seja de

12,00m (doze metros).



9) Processo N° 582266 - GABRIEL ALBANO MOTA 

O requerente solicita viabilidade técnica para a alteração do zoneamento do solo, de

gleba localizada na Rua 19 de Janeiro, bairro Vila Nova Esperança, cadastro nº 957604,

com 10.255,88m². Esta solicitação visa a modificação do zoneamento do solo de ZAA

(zona industrial – 2) para ZR2-4 (zona residencial 2 – 4 pavimentos).

 

 
Localização 



9) Processo N° 582266 - GABRIEL ALBANO MOTA 

08/2011

O imóvel está localizado na

zona de uso do solo ZAA (zona

agropecuária e agroindustrial) e

de acordo com a Lei

Complementar nº 095/2012.



9) Processo N° 582266 - GABRIEL ALBANO MOTA 

 
Mapa de zoneamento  

A região em que este imóvel está inserido possui características residenciais (residências

unifamiliares), sendo que este imóvel e mais outros dois ainda possuem ocupações em

sítios. Porém, no entorno há áreas nas quais houve a solicitação de modificação do mesmo

zoneamento ZAA para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos).



9) Processo N° 582266 - GABRIEL ALBANO MOTA 

Acreditamos pode-se corrigir o zoneamento não somente deste imóvel, mas

dos imóveis que ainda estão na zona de uso do solo ZAA, passando para ZR2-

4 e ZR1-2, de acordo com esta proposta abaixo apresentada. 

 

ZR2-4 

ZR1-2 

Proposta

de correção 

Portanto, somos pelo deferimento da solicitação de correção deste

zoneamento nesta gleba, além das outras glebas próximas.

ZR2-4

ZR1-2

ZR1-2

ZR1-2



9) Processo N° 582266 - GABRIEL ALBANO MOTA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 21/05/2020:

Após a apresentação e justificativas efetuadas os membros da

Câmara Temática II do CDM deferiram a proposta apresentada pelo

DPU de correção do zoneamento do solo de ZAA, passando para

ZR2-4 e ZR1-2.



10) Processo N° 585194 - J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

O requerente solicita viabilidade técnica para a alteração do zoneamento do solo, em

parte do imóvel, matrícula nº 70.053. Esta solicitação visa a modificação do zoneamento

do solo de ZI-2 (zona industrial – 2), ZAA (zona agropecuária e agroindustrial) e ZR2-4

(zona residencial 2 – 4 pavimentos) para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos).
 

 
Localização 



10) Processo N° 585194 - J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA  

         

NÃO HÁ 

ATIVIDADES 

INDUSTRIAIS



10) Processo N° 585194 - J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

O imóvel está localizado na zona de uso do solo ZI-2 (zona industrial - 2) nas proximidades

da rodovia e ZAA (zona agropecuária e agroindustrial) e ZR2-4 (zona residencial 2 – 4

pavimentos), no interior da gleba; e de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012.



10) Processo N° 585194 –
J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS

MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

 
Proposta de ocupação com loteamento 



10) Processo N° 585194



10) Processo N° 585194 - J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

A região em que este imóvel está inserido possui características mistas, com a

predominância de atividades de serviço e comércio, e ainda com a presença

dos usos residenciais unifamiliares de forma dispersa. Há muitas áreas sem

ocupação. O imóvel é uma área de plantio de vegetação para fins econômicos.

Acreditamos que a correção de zoneamento, não deveria ser solicitada, neste

momento na área da gleba em que é industrial, uma vez que deveria ficar um

estoque de áreas com o zoneamento industrial, conforme deliberação do

Conselho de Desenvolvimento Econômico.

Porém, concordamos que a modificação poderia ser feita, neste momento em

parte da gleba até o limite do curso d’água para ZR1-2 ou se manter como

ZR2-4, e a área de APP ficaria como uma zona de amortecimento, porém

deve-se manter o zoneamento industrial (ZI), na parcela restante.

Portanto, somos pelo indeferimento da solicitação de correção deste

zoneamento na totalidade da área industrial, conforme sugestão apresentada.



10) Processo N° 585194 –
J.S. ADMINISTRAÇÃO DE

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

 

  

ZI 

ZR1-2 

 

OU  

 

ZR2-4 

Proposta apresentada pelo 

DPU, porém também 

acredito ser necessário o 

parecer do CMDE –

Conselho Municipal de 

Desenvolvimento 

Econômico.  



10) Processo N° 585194 - J.S. ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA 

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 18/06/2020:

Após a apresentação os membros presentes da Câmara Temática II

do CDM definiram que a solicitação deverá ser apresentada ao

CMDE para conhecimento e parecer, antes de haver qualquer

modificação no zoneamento do solo.

PARECER DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO –

REUNIÃO DIA 09/07/2020:

Após a apresentação para os membros do CMDE, a solicitação de

alteração de zoneamento foi deferida pelos membros presentes nesta

reunião, de acordo com o posicionamento da Câmara Temática II do

CDM.



11) Processo N° 586005 - TARCISIO LANHI BALTHAZAR 

O requerente solicita viabilidade técnica para a alteração do zoneamento do solo, em

parte do imóvel, cadastro nº 1014222. Esta solicitação visa a modificação do

zoneamento do solo de ZI-2 (zona industrial – 2) para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2

pavimentos).

 

 
Localização 



11) Processo N° 586005 - TARCISIO LANHI BALTHAZAR 

 

 
Mapa de zoneamento do solo 



11) Processo N° 586005 - TARCISIO LANHI BALTHAZAR 

O imóvel está localizado na zona de uso do solo ZI-2 (zona industrial - 2) nas

proximidades da rodovia, no interior da gleba.



11) Processo N° 586005 - TARCISIO LANHI BALTHAZAR 

A região em que este imóvel está inserido possui características mistas, com a

predominância de atividades de serviços e industriais; e ainda com a presença

dos usos residenciais unifamiliares de forma dispersa. Há muitas áreas sem

ocupação. O imóvel, aparentemente observado em imagem aérea, é uma área

de plantio de vegetação para fins econômicos.

Acreditamos que a correção de zoneamento, não deveria ser solicitada, neste

momento na área da gleba em que é industrial, uma vez que deveria ficar um

estoque de áreas com o zoneamento industrial, conforme deliberação do

Conselho de Desenvolvimento Econômico.

Portanto, no momento somos pelo indeferimento da solicitação de correção

deste zoneamento na totalidade da área industrial, conforme sugestão

apresentada.



11) Processo N° 586005 - TARCISIO LANHI BALTHAZAR 

Deliberação do Conselho de Desenvolvimento Econômico – em

09/07/2020:

Em reunião do CMDE, após a apresentação da solicitação deste

processo administrativo, a mesma foi indeferida, ou seja, deve

permanecer o imóvel na zona de uso do solo ZI-2 (zona industrial –

2).

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 23/07/2020:

Após a apresentação destas informações os membros da

Câmara Temática II do CDM indeferiram a solicitação de

correção do zoneamento do solo para aquela gleba,

mantendo-se na zona de uso do solo ZI-2.



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

A requerente por esse processo administrativo solicita a possibilidade de utilização de

seu imóvel para a viabilização de parcelamento do solo, na forma de loteamento. Para

isto, solicita a modificação do zoneamento do solo urbano.

O imóvel situa-se na Av. Aristides Amboni, Cadastro nº 975.638, Matrícula nº 97.802.
 

 
Imagem de 03/2020 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO
 

   
Imagens de 2011 

A gleba está localizada em na zona de uso do solo Z-APA (zona de áreas de

preservação ambiental) e de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012

(Lei do Plano Diretor Participativo de Criciúma).

Em 2019, foi publicada a Lei nº 7.606/2019, que dispõe sobre a criação da

Área de Proteção Ambiental Municipal Bosque do Repouso, como

regulamentação do Plano de Manejo citado na Lei do Plano Diretor.

Sendo essa assim zoneada, conforme imagem abaixo:



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Com os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Ou seja, o uso do solo é bem restrito, sendo liberado a princípio, no máximo, o

parcelamento para a execução de residências unifamiliares isoladas em lotes de no

mínimo 2.000m². Porém, há condicionantes ambientais que se verifica.



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Quanto correção, para os estudos que definiram a Lei nº 7.606/2019, a linha de

zoneamento do solo nesta zona foi definida e traçada, preservando os maciços vegetais

existentes a presença de corpos d’água, mas neste caso não levando em consideração

a declividade. A massa de vegetação existente é visível desde os anos de 1970 e

parcialmente desde os anos de 1950.

 

 
Mapa de vegetação - 2007 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

 

 
Aerofoto de 1956 e Aerofoto de 1978.  



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Quanto ao mapa das áreas degradadas consta no mapa apresentado acima

que em 2007 se verificou que a degradação estava concentrada no fundo da

gleba, com revegetação.

 
Mapa das áreas degradadas - 2007 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Esta área passou a ser, de acordo com o Mapa de Zoneamento do Plano Diretor de

1984, “área de preservação”, conforme imagens do mapa abaixo:

 
Cópia do mapa de zoneamento do solo de 1984 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

A gleba estava inserida em área de preservação, como patrimônio paisagístico

natural, segundo as Leis Federal nº 4.771/1965 e nº 6.766/1979 e Lei Estadual

nº 6.063/1982.

Ainda na mesma década, a municipalidade possuía o interesse em manter a

área para construir um parque urbano, e declarou a área como de “Utilidade

Pública”, conforme Decreto nº SA/004/1985, datado de 25/01/1985 assinado

pelo então prefeito da época.

E por meio da Lei Municipal nº 2.076, de 04/09/1985, esta autorizava a

desapropriação de áreas de terra de Rosina Darós Manganelli, Hilário

Manganelli e J.A. Fabris e Cia Ltda.

Tinha-se como justificativa a implantação do então Parque Municipal de

Criciúma, como apresentado em jornal da época e em encartes promocionais e

apresentado ao público com uma maquete física.



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

jornal da época



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Mas, com o passar dos anos não houve a efetivação deste projeto. No ano de 1993, foi

aprovada a Lei nº 2.875, de 30/09/1993, que alterou algumas medidas e manteve o

objetivo anterior que era para se construir um parque municipal.

O plano Diretor de 1999, ainda manteve a área como VPP – Verde Preservação

Permanente, pois ainda se tinha o interesse de se construir um parque naquelas

glebas.
 

 
Mapa do zoneamento 1999. 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Com a aprovação da Lei Complementar nº 095/2012, o atual Plano Diretor Participativo

as glebas foram mantidas como preservação, porém com nova nomenclatura, passando

a ser classificado como Z-APA – zona de áreas de preservação.

 LC 095/2012 



12) Processo N° 586731 - MARIA ANGÉLICA MANGANELLI EVARISTO

Contudo, no ano de 2010, por meio da Lei nº 5.553, de 26/05/2010, houve a

revogação das seguintes Leis, nº 2.076/1985 e 2.875/1993.

Porém, atualmente é vigente a Lei nº 7.606/2019, informada acima. Portanto,

somos pelo indeferimento quanto a modificação da zona de uso do solo, para a

implantação de parcelamento na forma de loteamento.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 23/07/2020:

Após a apresentação foi discutida essa situação pelos membros da

Câmara Temática II do CDM, e como a área há décadas vem sendo

conceituada como área de preservação, os membros também indeferiram

a solicitação de correção de zoneamento do solo urbano naquela gleba,

mantendo-se a área como Z-APA.



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

Os moradores da Rua Fortaleza, no bairro Brasília, solicitam a diminuição da largura da

rua, entre o trecho da Rua Recife e da Rua Maceió, conforme a localização abaixo:
 

 
Localização  



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

A Rua Fortaleza neste trecho possui largura viária de 30,00m (trinta metros),

mas a pavimentação da via (caixa da rua) possui 7,00m (sete metros), o trecho

acima da rua possui 20,00m, com a mesma caixa, assim como a Rua Teresina

que possui 20,00m (vinte metros) e na Rua Fortaleza no sentido sul, possui

18,00m (dezoito metros).

   
Imagens de 05/2019 
 



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

Os moradores informam que esta área não alargada da pavimentação da via,

vem sendo usada atualmente como estacionamento e depósito de lixo.

Portanto, pedem a diminuição da largura da mesma, para que possam cuidar e

avançar os muros e utilizar como áreas de estacionamento fechadas.

 

       
Mapa do sistema viário 1999                                                   1984 



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

A princípio não vimos coerência na implantação dessas diferentes larguras

viárias da Rua Fortaleza, uma vez que quando o mesmo trecho da via passa

a ser denominada como Rodovia Leonardo Bialecki, possui 20,00m (vinte

metros) até a Rua Antônio Daré.

 

  
Situação Atual 



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

 
Mapa do Sistema Viário – 1999.  



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

Portanto, acreditamos

que a largura viária

poderia ser reduzida,

de um lado da via, para

a mesma ter 20,00m

(vinte metros). Fazendo

a concordância com os

outros trechos viários

da mesma via.

Este processo foi

encaminhado para o

DPS – Divisão de

Parcelamento do Solo,

para anexar cópia do

loteamento original no

bairro Brasília, para o

esclarecimento da

situação atual das

larguras viárias. Cópia do Projeto do Loteamento



13) Processo N° 588887 - TIAGO DA SILVA GRATHWOHL

Foi verificado que o trecho entre a Rua Recife e a Rua Maceió, a Rua

Fortaleza possui em escala 30,00m (trinta metros), mas não possui cotas no

desenho.

Como aparentemente, não há previsão de alargamento da faixa carroçável,

que está deslocada do eixo dos 30,00m, pensamos que a área que hoje vem

causando problema para os moradores/proprietários poderia ser concedida

para os mesmos para uso, sem sair do patrimônio do município.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática II aprovaram a

possibilidade de concessão pública para utilização do espaço, porém

para isso o Setor de Patrimônio da PMC deverá proceder com essa

concessão de espaço para os proprietários.



14) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA

O requerente solicita a correção da linha de zoneamento do solo em imóvel

cadastro nº 8159, localizado na Av. Jorge Elias de Luca, bairro Nossa Senhora

da Salete, ao lado do Nações Shopping.



14) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA

O imóvel está inserido na zona de uso do solo ZM1-16 (zona mista 1 – 16 pavimentos) e ZR3-8

(zona residencial 3 – 8 pavimentos) de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012.

Mapa de zoneamento



3) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA

A solicitação do requerente é que toda a área do imóvel cadastro nº 8159

esteja zoneado como ZM1-16, pois a empresa pretende empreender

edificações de diversos usos naquele imóvel.

ZM1-16

Mapa de zoneamento proposto

ZM1-16

14) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA



14) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA

Como a região em que está inserido este imóvel, apresenta nos últimos anos,

investimentos comerciais ao longo de toda a Av. Jorge Elias de Luca, o requerente

pretende empreender edifícios de características mistas, como edificações

residenciais e de serviços, em apoio ao Nações Shopping Center.

A DPU vê que a área poderá receber um grande desenvolvimento econômico, com

projetos arquitetônicos arrojados e que criem uma utilização de diferentes usos do

solo, o que daria vida ao local, como apoio ao centro comercial já existente.

Portanto, somos de parecer favorável a esta correção de zoneamento do solo.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Por fim, após as discussões para a correção das linhas de zoneamento,

os membros da Câmara Temática II, aprovaram que houvesse além da

correção do zoneamento proposto pela DPU, que transforma a área dos

cadastros nº 8159 e nº 994651 em ZM1-16, e também a correção do

zoneamento nas glebas localizadas ao sul da Av. Jorge Elias de Lucca

para ZM1-16, ZR1-2 e ZM2-4.



14) Processo N° 587980 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II

REUNIÃO DIA 20/08/2020:

ZM1-16

ZM2-4

ZR1-2

ZONEAMENTO ATUAL



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Os requerentes solicitam a alteração da zona de uso do solo na área do

Loteamento Ecovillage, localizado no Bairro Vila Rica, cadastro nº 965174.



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Este loteamento está inserido na zona de uso do solo ZR2-4 (zona residencial

2- 4 pavimentos), de acordo com a Lei Complementar nº 095/2012 – Plano

Diretor Participativo de Criciúma, onde:

“Art. 142. Zonas Residenciais (ZR): destinadas ao uso residencial exclusivo e

não exclusivo, complementado pelo uso comercial não atacadista, prestação

de serviços, indústrias de pequeno porte e outros usos permitidos e

permissíveis, definidos no Anexo 10: Tabela dos Parâmetros de Uso e

Ocupação do Solo Municipal, sendo subdividida em:

(…)

II - Zona Residencial 2 (ZR2): caracteriza-se pelas condições físicas favoráveis

à ocupação, com disponibilidade de infra-estrutura urbana, permitindo uma

média densidade populacional integrada às atividades de comércio e serviços.”



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Mapa de Zoneamento do solo.  



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Ocorre, que o projeto do empreendimento teve aprovação para a execução e

para o desenvolvimento dos projetos complementares, sendo aprovado

previamente pela Prefeitura de Criciúma, e os apartamentos foram

comercializados, sendo que os mesmos quase que na totalidade foram

vendidos, conforme planilha apresentada no processo administrativo.



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Como a empresa responsável pela execução e venda deste empreendimento

causou prejuízos aos adquirentes dos apartamentos, os mesmos criaram uma

associação para a execução de um loteamento por conta própria.

Ocorre que o projeto foi desenvolvido utilizando-se a anterior Lei de

Parcelamento, prevendo os lotes mínimos com área de 300,00m². Na Lei atual

os lotes mínimos devem ser de 360,00m², o que inviabilizaria a aprovação final

deste loteamento e sua implantação.



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Projeto do Loteamento

Portanto, para diminuir os prejuízos

aos adquirentes, a solução a ser

adotada seria a possibilidade de

correção do zoneamento do solo,

para ser possível a execução de

loteamento, ao invés de edifícios

residenciais, com lotes mínimos de

300,00m². Portanto, para tal, a área

deverá estar zoneada como ZEIS

(zona de especial interesse social), de

acordo com a Lei Complementar nº

095/2012:



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

“Art. 146. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): destinada à promoção da

urbanização, regularização fundiária e produção de habitação de interesse

social, como destinação ao direito à moradia e à cidadania.

§1º Os parâmetros urbanísticos deverão ser definidos quando da criação

de cada ZEIS específica, a ordem de prioridade para a regularização dos

assentamentos será a partir de estudos dos critérios de precariedade e

riscos.

§2º O município a qualquer tempo deverá indicar novas áreas de ZEIS

que sejam utilizadas para a promoção de habitações de interesse social.

§3º A indicação de áreas de ZEIS para a promoção de habitações de

interesse social deverá ser do Órgão de Planejamento Municipal

legalmente instituído e aprovação do Conselho de Desenvolvimento

Municipal – CDM.”



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

Neste caso, a DPU considera que para não mais haver prejuízos, para os adquirentes

destes apartamentos, a zona de uso do solo poderá ser corrigida de ZR2-4 para ZEIS,

porém os parâmetros urbanísticos para a ocupação das futuras edificações deverão ser

os mesmos da ZR1-2, com exceção do lote mínimo, ou seja, 300,00m².

Proposta de Correção do Zoneamento do Solo

ZEIS



15) Processo N° 587945 - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES

COMPRADORES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO

RESIDENCIAL ECOVILLAGE.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Após a apresentação da solicitação e esclarecimentos os

Membros da Câmara Temática II aprovaram a correção do

zoneamento do solo para ZEIS – Zona Especial de Interesse

Social, e sugeriram que os outros parâmetros urbanísticos

sigam os da ZR1-2.



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Os requerentes solicitam a alteração da zona de uso do solo na área do

Loteamento Laranjinha II, localizado no Distrito do Rio Maina, cadastro nº

710871.
 

Localização  



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Este loteamento está inserido na zona de uso do solo ZR1-2 (zona residencial 1- 2

pavimentos) e na ZRU (zona rururbana), de acordo com a Lei Complementar nº

095/2012 – Plano Diretor Participativo de Criciúma, onde:

“Art. 142. Zonas Residenciais (ZR): destinadas ao uso residencial exclusivo e não

exclusivo, complementado pelo uso comercial não atacadista, prestação de serviços,

indústrias de pequeno porte e outros usos permitidos e permissíveis, definidos no

Anexo 10: Tabela dos Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo Municipal, sendo

subdividida em:

(…)

I - Zona Residencial 1 (ZR1): caracteriza-se pelas condições físicas com restrições à

ocupação e disponibilidade de infra-estrutura urbana, permitindo uma ocupação de

baixa densidade populacional, integrada às atividades de comércio e serviços, não

conflitantes com o uso residencial, mediante análise do Órgão de Planejamento

Municipal legalmente instituído e consulta à população, respeitando as características

urbanas locais.”

E um pequeno trecho em ZRU:

“Art. 153. Zona Rururbana (ZRU): corresponde às áreas no perímetro urbano com

características rurais, onde a população residente desenvolve atividades de moradia,

agroflorestais, hortifrutigranjeiras e utiliza a cidade como apoio.”



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

 

Mapa de Zoneamento do solo.  



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Ocorre, que o projeto de loteamento teve a viabilidade para a execução e para

o desenvolvimento dos projetos complementares, sendo aprovado previamente

pela Prefeitura de Criciúma, e os lotes foram comercializados, sendo que os

mesmos quase que na totalidade foram vendidos, conforme planilha

apresentada no processo administrativo.



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Como a empresa

responsável pela

execução e venda deste

loteamento causou

prejuízos aos adquirentes

dos lotes, os mesmos

criaram uma associação

para a execução final

deste loteamento por

conta própria.

Ocorre que o projeto foi

desenvolvido utilizando-se

a anterior Lei de

Parcelamento, prevendo

os lotes mínimos com área

de 300,00m². Na Lei atual

os lotes mínimos devem

ser de 360,00m², o que

inviabilizaria a aprovação

final deste loteamento e

sua implantação.

 

Projeto do Loteamento 



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Portanto, para diminuir os prejuízos aos adquirentes, a solução a ser adotada seria a

correção do zoneamento do solo, para ser possível a execução do loteamento

previamente aprovado, com lotes mínimos de 300,00m². Portanto, para tal, a área

deverá estar zoneada como ZEIS (zona de especial interesse social), de acordo com a

Lei Complementar nº 095/2012:

“Art. 146. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): destinada à promoção da

urbanização, regularização fundiária e produção de habitação de interesse social,

como destinação ao direito à moradia e à cidadania.

§1º Os parâmetros urbanísticos deverão ser definidos quando da criação

de cada ZEIS específica, a ordem de prioridade para a regularização

dos assentamentos será a partir de estudos dos critérios de

precariedade e riscos.

§2º O município a qualquer tempo deverá indicar novas áreas de ZEIS

que sejam utilizadas para a promoção de habitações de interesse social.

§3º A indicação de áreas de ZEIS para a promoção de habitações de

interesse social deverá ser do Órgão de Planejamento Municipal

legalmente instituído e aprovação do Conselho de Desenvolvimento

Municipal – CDM.”



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

Neste caso, a DPU considera que para não mais haver prejuízos para os adquirentes

destes lotes a zona de uso do solo poderá ser corrigida de ZR1-2 e ZRU para ZEIS,

porém os parâmetros urbanísticos para a ocupação das futuras edificações deverão ser

os mesmos da ZR1-2, com exceção do lote mínimo, ou seja, 300,00m².
 

Proposta de Correção do Zoneamento do Solo 

ZEIS 



16) Processo N° 587942 - ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO LARANJINHA II

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Após a apresentação da solicitação e esclarecimentos os

Membros da Câmara Temática II aprovaram a correção do

zoneamento do solo para ZEIS – Zona Especial de Interesse Social,

e sugeriram que os outros parâmetros urbanísticos sigam os da

ZR1-2.



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

O requerente solicita a correção do zoneamento do solo em imóvel localizado

na Rodovia SC 108, esquina com a Rodovia Otávio Dassoler, cadastro nº

994919, matrícula nº 118.157.

 

 
Localização 



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA
 

 
05/2019 

 
05/2019 



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

O imóvel está localizado na zona de uso do solo ZI-2 (zona industrial -2) e de 

acordo com a Lei Complementar nº 095/2012.

 

 
Mapa de zoneamento do solo 

ZI-2 



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

Áreas de APP 

no imóvel

Mapa temático 

2007 - hidrografia



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. 

LTDA

1978

2020



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

O requerente solicita a modificação de zoneamento do solo em sua gleba, para

ser possível a implantação de condomínio residencial e atividades mistas,

para tanto, solicita que a mesma deveria ser classificada como ZM2-4 (zona

mista 2 – 4 pavimentos) e ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 pavimentos).

Quanto a caracterização urbana daquela região, a mesma apresenta

atividades de características mistas, defronte à rodovia SC 108 e Rod. Otávio

Dassoler, com a presença de atividades residenciais, comerciais, serviços e

industriais. As rodovias são importantes eixos de ligação viária entre a as

diferentes regiões da cidade e a outros municípios, portanto aonde se priorizou

a futura implantação das atividades industriais.

O crescimento urbano daquela região, com o passar dos anos foi registrando

um aumento na implantação de condomínios residenciais. Atualmente existem

três, dois já implantados e um em implantação.



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

 

 

LOCALIZAÇÃO DE OUTROS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

Como a existência do anel viário (parte da Rodovia Otávio Dassoler) já vem se

caracterizando com a implantação da atividade industrial, acreditamos que as

áreas reservadas para essas atividades devam ser mantidas, e que as

implantações de condomínios residenciais devam ser destinadas a extensas

áreas vazias mais fora das rodovias, aonde o zoneamento do solo já permite.

Trecho do anel viário com zoneamento industrial



17) Processo N° 590046 - HGP ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOB. LTDA

Portanto a DPU – Divisão de Planejamento Urbano, indefere a correção/modificação de

zoneamento do solo para este imóvel requerido.

Solicitamos o encaminhamento para o CMDE – Conselho de Desenvolvimento

Econômico para avaliação, por se tratar de zona industrial.

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 24/09/2020:

Os membros da Câmara Temática após as considerações efetuadas acharam

prudente consultar o CMDE, e concordaram também que a área não é de

interesse na ocupação industrial, devido ao grande número de córregos

existentes na gleba o que inviabiliza a implantação de grandes plantas industriais.

Sugeriram que o zoneamento poderá ser corrigido de ZI-2, para ZM2-4 (defronte

as rodovias) e ZR1-2, no interior da gleba.

PARECER DO CMDE em reunião de 29/09/2020:

Os membros reunidos do CMDE, após a apresentação dos condicionantes

ambientais do referido imóvel concordaram que a gleba, apesar da sua

localização, não seria um local ideal para a implantação de indústrias. E pensam

que a decisão da Câmara Temática foi a mais acertada.



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

A ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA solicita a correção do

zoneamento do solo em duas áreas ao longo do Anel de Contorno Viário de Criciúma,

sendo essas:

1º) Trecho do Anel de Contorno Viário entre a Rodovia Sebastião Toledo dos

Santos e a Rodovia SC 108:

 

  
Localização  



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

2º) Trecho do Anel de Contorno Viário entre a Rodovia Governador Jorge Lacerda

e a Av. Universitária:
 

 
Localização



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

Atualmente, o primeiro trecho possui o seguinte zoneamento do solo, de acordo com a

Lei Complementar nº 095/2012:

 

 
Mapa do zoneamento do solo 

Zona Mista 2 -

4 pavimentos



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

E o segundo trecho:  

  

Mapa do zoneamento do solo

Zona Mista 2 - 4 pavimentos, Zona Residencial 2 – 4 pavimentos e Zona Industrial – 2



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

A solicitação da ACIC é que se tenha a garantia de reserva da primeira área ao

longo do Anel de Contorno Viário para o uso Industrial (Zona Industrial) e a

segunda área para um uso para atividades e usos tecnológicos, podendo a

mesma ser classificada como Zona de Especial Interesse de Estudos

Posteriores (ZEIEP), uso especial já existente no texto do Plano Diretor.

Para essa classificação, ZEIEP, deverá ser observado no Art. 149 da Lei

Complementar nº 095/2012, que essas áreas devam ser reservadas para usos

e projetos tecnológicos e de iniciativa inovadora.

Proposta da ACIC:



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

1º) Trecho do Anel de Contorno Viário entre a Rodovia Sebastião Toledo dos Santos e a 

Rodovia SC 108:

 

 

ZI-2 

ZI-2 



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

2º) Trecho do Anel de Contorno Viário entre a Rodovia Governador Jorge Lacerda e a 

Av. Universitária: 

 

 

ZEIEP 

AIEP 

ETE 



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

As duas sugestões de correção do zoneamento do solo podem ser analisadas como

sugestões válidas para o desenvolvimento econômico do Município.

O fato de reservar áreas no Anel de Contorno Viário, para no caso da primeira proposta,

impediria o avanço de futuras aprovações de loteamentos habitacionais naquele trecho,

que poderiam ser liberadas com o atual zoneamento ZM2-4, reservando áreas para uso

industrial, o que incentivaria a implantação de edificações industriais nas margens de

uma via de ligação importante para a cidade e para a região. Sendo que o uso

residencial poderá se localizar nas proximidades.

Quanto a segunda proposta, esta área ficaria reservada para estudos futuros para a

implantação de atividades relacionadas ao uso tecnológico e inovadores. A localização

estratégica, próximo as duas universidades (SATC e UNESC), é um condicionante

importante para a reserva dessa área que no futuro poderá receber usos diferenciados

com base tecnológica e inovadora, sejam eles, residenciais, comerciais, industriais,

ambientais e de lazer.

Portanto a DPU – Divisão de Planejamento Urbano, defere a correção/modificação de

zoneamento do solo para estes imóveis, sendo que deva ser acrescentado ao Art. 149

da Lei Complementar nº 095/2012, que essas áreas devam ser reservadas para usos e

projetos tecnológicos e de iniciativa inovadora.



18) Processo N° 592057 - ACIC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIÚMA 

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA II – REUNIÃO DIA 24/09/2020:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática II, foi

deferida a correção do zoneamento nos dois trechos do anel viário

apresentados, devido as justificativas apresentadas.



CÂMARA TEMÁTICA III



1) ATUALIZAÇÃO DO

ART. 169 – PD 



JUSTIFICATIVAS:

• O texto atual do art. 169 não se mostrou adequado à intenção original de toda a

comunidade que participou da criação do Plano Diretor, que era permitir projetos

diferenciados e melhorados com a permissão de construção com índices

urbanísticos além dos permitidos para as respectivas zonas.

• A intenção é regrar de forma mais minuciosa a utilização deste artigo, para que

sejam permitidos projetos que, de fato, melhorem a habitabilidade, qualidade de vida,

urbanização/desenho urbano, tipologia construtiva, melhor aproveitamento da

infraestrutura, dentre outras vantagens que o projeto baseado no referido artigo pode

proporcionar.

• Foram alterados os tamanhos de terrenos passíveis de aplicação do 169:

- 2.500m² em determinadas Zonas de maior infraestrutura;

- 5.000m² para áreas já parceladas;

- 10.000m² para áreas ainda não parceladas.

• Houve a especificação de exatamente quais parâmetros serão mitigados,

devidamente especificados no anteprojeto, tornando o uso do artigo com maior rigor,

exigindo-se a demonstração da melhor proposta ante aquela que poderia ser

construída com os parâmetros originais.



Na reunião em 29/11/2019 o texto ficou quase finalizado, porém há uma

questão que necessitava ser melhor discutida:

§5º. Independentemente de aprovação pelo Conselho,

o projeto deverá atender o código de obras, a

legislação ambiental pertinente, além do Estudo de

Impacto de Vizinhança – EIV quando não dispensada

pela Lei Complementar n.º 221/2017.

(Medidas Compensatórias)

Apresentam-se as necessidades de obras para os

bairros, porém isso vem dependendo de fatores e

condicionantes que muitas vezes não são previstos.



Última reunião técnica em 12/06/2020 o texto ficou finalizado, com as

seguintes inclusões:

“A contrapartida para aprovação do anteprojeto previsto neste artigo, será

calculada conforme valores abaixo, podendo ser paga através de obras de

interesse público pelo empreendedor, ou pagamento ao Fundo específico.”

E: “I – Para empreendimentos em ZR1-2 será pago 1,5% do CUB/SC por

metro quadrado dos pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do

Plano Diretor; II – Para empreendimentos em ZR2-4/ZM2-4 será pago 2,0% do

CUB/SC por metro quadrado dos pavimentos que excederem o permitido pelo

Anexo X do Plano Diretor; III – Para empreendimentos em ZR3-8/ZM1-8/ZM2-

8/ZC3-8/ZC1-8 será pago 2,5% do CUB/SC por metro quadrado dos

pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do Plano Diretor; IV –

Para empreendimentos em ZM1-16/ZC2-16 será pago 3,0% do CUB/SC por

metro quadrado dos pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do

Plano Diretor”.

Além de: “Para a utilização do art. 169, o empreendimento que estiver

localizado em ZR1-2 deverá fazer limite com zona de uso do solo com

índice de aproveitamento superior ao da ZR1-2, bem como não poderá

fazer limite com zonas industriais. ”



PROPOSTA UTILIZAÇÃO DO Art.169                        ANTEPROJETO P/ DPU  

CÂMARA TEMÁTICA IICDM - APROVA

ELABORAÇÃO DO E.I.V. COMISSÃO DE ANÁLISE

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

Z

O

N

E

A 

M

E

N

T

O

CUB/m²

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

PARÂMETRO VALOR  R$           EXEC. DAS OBRAS=
R$ MÁXIMO 

EXIGIDO

FUNDO DO Art. 169

(CONTA ESPECÍFICA)

PARA EXECUÇÃO

DAS OBRAS COM

APROVAÇÃO DO CDM



PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – REUNIÃO DIA 18/06/2020:

Após a apresentação das propostas de correção encaminhadas ao 

DPU a minuta do projeto de Lei foi assim aprovada:
_______________________________________________________________

“ PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° XXXX/2020 - Altera o art. 169 e cria os arts.

169-A e 169-B da Lei Complementar n.º 095 de 28 de dezembro de 2012 – Plano Diretor

Participativo. O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA - Faço saber a todos os

habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente

Lei: Art. 169. Em glebas, a partir de 10.000m² (dez mil metros quadrados) onde não

ocorreu parcelamento do solo e onde não foi configurada malha viária, poderão ser

liberados empreendimentos imobiliários verticais diferenciados, com usos, índice de

aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de infiltração, número de pavimentos, recuo

frontal e afastamento diferentes dos parâmetros urbanísticos básicos estabelecidos

neste Plano Diretor. §1º. Para aprovação do anteprojeto deste artigo, o interessado

deverá submeter ao órgão de planejamento do Município o referido anteprojeto,

informando exatamente quais parâmetros urbanísticos constantes do caput deseja

excepcionalizar, justificando cada um deles. §2º. Recebido o anteprojeto, o órgão de

planejamento encaminhará o mesmo acompanhado de parecer à Câmara Temática II

do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que analisará e encaminhará ao Plenário

do CDM, que poderá aprovar, por maioria absoluta, tão somente com relação aos

parâmetros solicitados. §3º. Aprovados os parâmetros urbanísticos específicos pelo

Conselho, o interessado submeterá o projeto a aprovação do órgão de análise de



projetos, que deverá fazer a análise normalmente, excepcionalizando apenas os

parâmetros solicitados e aprovados pelo CDM e as demais disposições específicas

deste artigo. §4º. Nos casos em que o anteprojeto for indeferido na Câmara Temática II,

o Secretário Executivo do CDM informará do indeferimento ao interessado, cabendo a

este optar por eventual alteração do anteprojeto e nova análise da Câmara Temática II

ou solicitar o encaminhamento do anteprojeto ao plenário. §5º. Independentemente de

aprovação pelo Conselho, o projeto deverá atender o código de obras, a legislação

ambiental pertinente, além do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV quando não

dispensada pela Lei Complementar n.º 221/2017. §6°. O projeto deverá destinar no

mínimo: I - 10% de Área de Utilidade Pública e 10% de Área Verde, nos termos da

Lei do Parcelamento do solo municipal; II - área de convivência para os

moradores, nos termos do Plano Diretor. §7º. Devido a excepcionalidade dos

projetos que fizerem uso deste artigo, quanto aos critérios urbanísticos,

arquitetônicos, funcionais, estéticos, plásticos e conceituais, o CDM possui

liberdade na aprovação ou não dos referidos anteprojetos. §8º. O interessado

deverá obter a aprovação prévia do projeto arquitetônico aprovado pelo Conselho

em até 02(dois) anos da data da Resolução do CDM, sendo que, após este prazo,

poderá a critério do interessado ser reanalisado e reaprovado pelo Conselho. §9º.

A contrapartida para aprovação do anteprojeto previsto neste artigo, será

calculada conforme valores abaixo, podendo ser paga através de obras de

interesse público pelo empreendedor, ou pagamento ao Fundo específico a ser

criado por lei: I – Para empreendimentos em ZR1-2 será pago 1,5% do CUB/SC por

metro quadrado computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo

Anexo X do Plano Diretor; II – Para empreendimentos em ZR2-4/ZM2-4 será pago

2,0% do CUB/SC por metro quadrado computável dos pavimentos que excederem



permitido pelo Anexo X do Plano Diretor; III – Para empreendimentos em ZR3-

8/ZM1-8/ZM2-8/ZC3-8/ZC1-8 será pago 2,5% do CUB/SC por metro quadrado

computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do Plano

Diretor; IV – Para empreendimentos em ZM1-16/ZC2-16 será pago 3,0% do CUB/SC

por metro quadrado computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo

Anexo X do Plano Diretor; §10º. Exigido ou dispensado o EIV, que deverá

apresentar o cálculo da contrapartida, que para aprovação do referido

empreendimento será limitada aos valores do parágrafo anterior.§11º. Poderá ser

aprovado empreendimentos em zona ZR1-2, desde que o imóvel não esteja

inserido totalmente nesta zona, devendo ter acesso por zona de uso com índice

de aproveitamento superior ao da ZR1-2, bem como, não poderá fazer limites ou

ser parcialmente zoneado por zonas industriais. Art. 169-A. Em glebas ou lotes

acima de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), onde já foi parcelado, poderão

ser liberados empreendimentos imobiliários verticais diferenciados, com usos,

índice de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de infiltração, número de

pavimentos, recuo frontal e afastamento diferentes dos parâmetros urbanísticos

básicos estabelecidos neste Plano Diretor. §1º. Para aprovação do anteprojeto

deste artigo, o interessado deverá submeter ao órgão de planejamento do

Município o referido anteprojeto, informando exatamente quais parâmetros

urbanísticos constantes do caput deseja excepcionalizar, justificando cada um

deles. §2º. Recebido o anteprojeto, o órgão de planejamento encaminhará o

mesmo acompanhado de parecer à Câmara Temática II do Conselho de

Desenvolvimento Municipal, que analisará e encaminhará ao Plenário do CDM,

que poderá aprovar, por maioria absoluta, tão somente com relação aos



parâmetros solicitados. §3º. Aprovados os parâmetros urbanísticos específicos

pelo Conselho, o interessado submeterá o projeto a aprovação do órgão de

análise de projetos, que deverá fazer a análise normalmente, excepcionalizando

apenas os parâmetros solicitados e aprovados pelo CDM e as demais disposições

específicas deste artigo. §4º. Nos casos em que o anteprojeto for indeferido na

Câmara temática II, o Secretário Executivo do CDM informará do indeferimento ao

interessado, cabendo a este optar por eventual alteração do anteprojeto e nova

análise da Câmara Temática II ou solicitar o encaminhamento do anteprojeto ao

plenário. §5º. Independentemente de aprovação pelo Conselho, o projeto deverá

atender o código de obras, a legislação ambiental pertinente, além do Estudo de

Impacto de Vizinhança – EIV quando não dispensada pela Lei Complementar n.º

221/2017. §6°. Onde já houve parcelamento anterior com a respectiva doação das

áreas de utilidade pública e verde, serão dispensadas as referidas doações. §7º.

Devido a excepcionalidade dos projetos que fizerem uso deste artigo, quanto aos

critérios urbanísticos, arquitetônicos, funcionais, estéticos, plásticos e

conceituais, o CDM possui liberdade na aprovação ou não dos referidos

anteprojetos. §8º. O interessado deverá obter a aprovação prévia do projeto

arquitetônico aprovado pelo Conselho em até 02(dois) anos da data da Resolução

do CDM, sendo que, após este prazo, poderá a critério do interessado ser

reanalisado e reaprovado pelo Conselho. §9º. A contrapartida para aprovação do

anteprojeto previsto neste artigo, será calculada conforme valores abaixo, ficando

a critério do empreendedor a forma de pagamento podendo ser paga através de

obras de interesse público ou pagamento ao Fundo específico a ser criado por lei:

I – Para empreendimentos em ZR1-2 será pago 1,5% do CUB/SC por metro



quadrado computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X

do Plano Diretor; II – Para empreendimentos em ZR2-4/ZM2-4 será pago 2,0% do

CUB/SC por metro quadrado computável dos pavimentos que excederem o

permitido pelo Anexo X do Plano Diretor; III – Para empreendimentos em ZR3-

8/ZM1-8/ZM2-8/ZC3-8/ZC1-8 será pago 2,5% do CUB/SC por metro quadrado

computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do Plano

Diretor; IV – Para empreendimentos em ZM1-16/ZC2-16 será pago 3,0% do CUB/SC

por metro quadrado computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo

Anexo X do Plano Diretor; §10º. Exigido ou dispensado o EIV, que deverá

apresentar o cálculo da contrapartida, que para aprovação do referido

empreendimento será limitada aos valores do parágrafo anterior. §11º. Poderá ser

aprovado empreendimentos em zona ZR1-2, desde que o imóvel não esteja

inserido totalmente nesta zona, devendo ter acesso por zona de uso com índice

de aproveitamento superior ao da ZR1-2, bem como, não poderá fazer limites ou

ser parcialmente zoneado por zonas industriais. Art. 169-B. Em lotes a partir de

2.500m², localizados nas zonas de uso do solo ZC2-16, ZC3-8, ZC1-8, ZM1-16,

ZM1-8 e ZM2-4, poderão ser liberados empreendimentos imobiliários verticais

diferenciados, com índice de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de

infiltração, número de pavimentos, recuo frontal e afastamento diferentes dos

parâmetros urbanísticos básicos estabelecidos neste Plano Diretor. §1º. Para

aprovação do anteprojeto deste artigo, o interessado deverá submeter ao órgão

de planejamento do Município o referido anteprojeto, informando exatamente

quais parâmetros urbanísticos constantes do caput deseja excepcionalizar,

justificando cada um deles. §2º. Recebido o anteprojeto, o órgão de planejamento

encaminhará o mesmo acompanhado de parecer à Câmara Temática II do



Conselho de Desenvolvimento Municipal, que analisará e encaminhará ao

Plenário do CDM, que poderá aprovar, por maioria absoluta, tão somente com

relação aos parâmetros solicitados. §3º. Aprovados os parâmetros urbanísticos

específicos pelo Conselho, o interessado submeterá o projeto a aprovação do

órgão de análise de projetos, que deverá fazer a análise normalmente,

excepcionalizando apenas os parâmetros solicitados e aprovados pelo CDM e as

demais disposições específicas deste artigo. §4º. Nos casos em que o anteprojeto

for indeferido na Câmara temática II, o Secretário Executivo do CDM informará do

indeferimento ao interessado, cabendo a este optar por eventual alteração do

anteprojeto e nova análise da Câmara Temática II ou solicitar o encaminhamento

do anteprojeto ao plenário. §5º. Independentemente de aprovação pelo Conselho,

o projeto deverá atender o código de obras, a legislação ambiental pertinente,

além do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV quando não dispensada pela Lei

Complementar n.º 221/2017. §6°. Onde já houve parcelamento anterior com a

respectiva doação das áreas de utilidade pública e verde, serão dispensadas as

referidas doações. §7º. Devido a excepcionalidade dos projetos que fizerem uso

deste artigo, quanto aos critérios urbanísticos, arquitetônicos, funcionais,

estéticos, plásticos e conceituais, o CDM possui liberdade na aprovação ou não

dos referidos anteprojetos. §8º. O interessado deverá obter a aprovação prévia do

projeto arquitetônico aprovado pelo Conselho em até 02(dois) anos da data da

Resolução do CDM, sendo que, após este prazo, poderá a critério do interessado

ser reanalisado e reaprovado pelo Conselho. §9º. A contrapartida para aprovação

do anteprojeto previsto neste artigo, será calculada conforme valores abaixo,

podendo ser paga através de obras de interesse público pelo empreendedor, ou



pagamento ao Fundo específico a ser criado por lei: I – Para empreendimentos em

ZM2-4 será pago 2,0% do CUB/SC por metro quadrado computável dos

pavimentos que excederem o permitido pelo Anexo X do Plano Diretor; II – Para

empreendimentos em ZM1-8/ZM2-8/ZC3-8/ZC1-8 será pago 2,5% do CUB/SC por

metro quadrado computável dos pavimentos que excederem o permitido pelo

Anexo X do Plano Diretor; III – Para empreendimentos em ZM1-16/ZC2-16 será

pago 3,0% do CUB/SC por metro quadrado computável dos pavimentos que

excederem o permitido pelo Anexo X do Plano Diretor; §10º. Exigido ou

dispensado o EIV, que deverá apresentar o cálculo da contrapartida, que para

aprovação do referido empreendimento será limitada aos valores do parágrafo

anterior. Art. 2º Nos imóveis (glebas e terrenos) onde já houve a aprovação para a

utilização do Art. 169, pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM, esses

serão delimitados no Mapa do Cadastro Municipal definido como “Área Especial

Art. 169”, com a sua respectiva Resolução. Art.3º Esta Lei entra em vigor na data

de sua publicação. Art.4º Revogam-se as disposições em contrário. Paço

Municipal Marcos Rovaris, XX de XXXXXXX de 2020. ”



2) AMPLIAÇÃO DO 

PERÍMETRO URBANO



PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – REUNIÃO DIA 20/08/2020:

Após a informação dos setores de Cadastro, Fazenda e

Agricultura, quanto futura cobrança de IPTU e/ou Imposto Rural,

os membros da Câmara temática III acharam por bem não haver

uma ampliação do perímetro urbano, e sim uma ampliação com a

necessidade de expansão urbanística, para não haver prejuízos

aos moradores locais.

Processo N° 587333 - BENEDET & CIA LTDA



Processo N° 587333 - BENEDET & CIA LTDA

O requerente solicita a ampliação do perímetro urbano, em área de sua

propriedade, localizada na Rua José Giassi, matrícula nº 33.242, com área

total de 170.000,00 m². A ampliação sugerida dá-se em área de 65.059,46m².

 

 

ZCB 

ZOI 



Processo N° 587333 - BENEDET & CIA LTDA

A gleba está em zona de uso do solo Z-APA – zona de áreas de proteção ambiental e

de acordo com a Lei nº 7.605/2019 que aprovou o plano de manejo e regulamentou a

zona de proteção ambiental do Morro Albino e Estevão esta gleba atualmente situa-se

nos zoneamentos: ZCB (zona de conservação da biodiversidade) e ZOI (zona de

ocupação intensiva).

Quanto a gleba ao lado, também do mesmo proprietário a mesma possui dois

zoneamentos, conforme Lei Complementar nº 095/2012 (Plano Diretor Participativo).
 

  

Mapa de zoneamento do solo - LC nº 095/2012



Processo N° 587333 - BENEDET & CIA LTDA

Foi 

apresenta

da uma 

descrição 

do perímetro 

urbano e a 

planta 

baixa, 

elaborada 

por 

profissional 

técnico 

capacitado 

conforme 

cópia ao 

lado:



Processo N° 587333 - BENEDET & CIA LTDA

A DPU acredita ser possível a ampliação do perímetro urbano nesta gleba, pois

será desenvolvido projeto de parcelamento do solo, o qual deverá seguir aos

parâmetros urbanísticos legais.

Quanto a caracterização urbana a mesma ainda apresenta características rurais,

porém fica próximo ao Loteamento HG, densamente ocupado, e a Rodovia Luiz

Rosso, que é a via importante para a circulação viária da região e distante a 1,80

Km do centro comercial do Bairro Quarta Linha.

Para tal aprovação, este processo deverá ser encaminhado para a Câmara

Temática III – DA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, para

conhecimento, discussão e parecer, a ser apresentado posteriormente ao

Conselho de Desenvolvimento Municipal.

__________________________________________________________________

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – REUNIÃO DIA 24/09/2020:

Após a apresentação os membros da Câmara Temática III, a solicitação

de ampliação do perímetro urbano foi aprovada, conforme também

definido nas reuniões anteriores que o perímetro urbano será ampliado

dependo da solicitação de cada proprietário.



3) TRANSFERÊNCIA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR EM 

LOTEAMENTOS ANTIGOS JÁ 

APROVADOS NAS Z-APAs



SOLICITAÇÃO DO DPU:

Exemplo 01: Área do imóvel cadastro nº 41964, com área de 1.878m² (área

constante da consulta prévia), localizada na Rua Desidério Meller, bairro

Cruzeiro do Sul, neste município.
 

 
Localização e zoneamento da Z-APA. 

FUTURO 

PARQUE 

DO 

MIRANTE

ÁREA 

PÚBLICA



Anexo 10:  

  
 



Segundo a Lei Complementar nº 164/2015, e suas revisões, a Transferência do

Direito de Construir, permite ao proprietário transferir a metragem do

potencial construtivo do seu terreno, para que sejam aplicados os

parâmetros para construção acima dos limites básicos até os máximos.

Para o cálculo da metragem recebida por transferência deverá seguir a

seguinte fórmula: AR = MPC x CP, onde:

Área Receptora (AR) = Área efetivamente recebida para utilização no terreno 

receptor.

Metragem do potencial construtivo oriundo do terreno transferidor (MPC) 

= metragem do terreno transferidor x índice de aproveitamento máximo do 

terreno transferidor (Anexo 10 do Plano Diretor em observação (2))

Coeficiente de Proporcionalidade (CP) = índice de aproveitamento máximo 

da área transferidora / índice de aproveitamento máximo da área receptora 

(Anexo 10 do Plano Diretor em observação (2))



Podemos apresentar os seguintes exemplos de utilização da transferência do direito de construir 

em algumas zonas de uso do solo:

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 33,53m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 29,34m².

Exemplo 03 (p/ utilizar na ZR2-4): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 2,50

(I.A.máx.receb.) = 46,95m².

Exemplo 04 (p/ utilizar na ZM2-4): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,00

(I.A.máx.receb.) = 39,16m².

Exemplo 05 (p/ utilizar na ZR1-2): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 1,50

(I.A.máx.receb.) = 78,27m².

OU SEJA, VALORES EM (m²) MUITO BAIXOS.



5.000,00m² I.A. transf. = 0,25

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 5.000,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 89,29m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 5.000,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 78,125m².

______________________________________________________________________

5.000,00m² I.A. transf. = 1,50 da ZR1-2

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 5.000,00m² (m² transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 3.214,29m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 5.000,00m² (m² transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 2.812,50m².



10.000,00m² I.A. transf. = 0,25

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 10.000,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 178,57m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 10.000,00m² (m² transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) x 0,25 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 156,25m².

______________________________________________________________________

10.000,00m² I.A. transf. = 1,50 da ZR1-2

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 10.000,00m² (m² transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 6.428,57m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 10.000,00m² (m² transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) x 1,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 5.625,00m².



Voltando a primeira situação:         Do I.A. transf. = 0,25 para I.A. transf. = 0,50 (proposto)

Exemplo 01 (p/ utilizar na ZR3-8 e ZC1-8): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,50

(I.A.máx.receb.) = 134,14m².

Exemplo 02 (p/ utilizar na ZC2-16): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 4,00

(I.A.máx.receb.) = 117,375m².

Exemplo 03 (p/ utilizar na ZR2-4): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 2,50

(I.A.máx.receb.) = 187,80m².

Exemplo 04 (p/ utilizar na ZM2-4): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 3,00

(I.A.máx.receb.) = 156,50m².

Exemplo 05 (p/ utilizar na ZR1-2): AR=MPC x CP =

AR= 1.878,00m² (m² transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) x 0,50 (I.A.máx.transf.) ÷ 1,50

(I.A.máx.receb.) = 313,00m².

AINDA OS VALORES FICAM MUITO BAIXOS.



2) SOLICITAÇÃO DO DPU:

PARECER DA CÂMARA TEMÁTICA III – REUNIÃO DIA 24/09/2020:

Após a apresentação desta solicitação de aumento do índice de

aproveitamento para a transferência do direito de construir, os

membros da Câmara Temática III discutiram e foi apresentada a

sugestão de que não haja o fator de correção, nos casos em

que haja loteamentos antigos aprovados em Z-APA, para que se

use somente o índice de aproveitamento máximo X a área do

imóvel.



Apresentação das medidas 

compensatórias e mitigadoras 

de empreendimentos 

aprovados utilizando-se o Art. 

169 do PD e obras.



PROCESSO Nº 592132 – EIV. 

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S.A. – 22.09.2020.

TORRE DE CELULAR – BAIRRO SÃO DEFENDE.

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS:

A Comissão de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, conforme Decreto 

Nº 1400/2019, após a reunião em 24/09/2020, concluiu que este empreendimento 

deverá prever as seguintes medidas compensatórias e mitigadoras, que serão listadas 

num Termo de Compromisso, sendo estas:

1. Deverá ser apresentada medidas de controle da emissão de ruídos

proveniente da aparelhagem de geração de energia, compressores de ar,

bombas rotativas e sistemas de refrigeração;

2. Deverá se implantar a torre com mais afastamentos em relação ao imóvel

vizinho (residencial).

Por fim, deverá ser estabelecido o Termo de Compromisso entre a Empresa e o

Município de Criciúma.




