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CONVOCAÇÃO



A presente ConferênciaConferência dada CidadeCidade ,

convocada pelo CONSELHOCONSELHO DADA CIDADE,CIDADE,

nomeado pelo Decreto nº 84/2018, tem por

objetivoobjetivo a deliberação sobre alteraçõesalterações nono

CódigoCódigo UrbanísticoUrbanístico dodo municípiomunicípio dede LuizLuiz

AlvesAlves..



PUBLICIDADE
Lei Municipal 001/2007Lei Municipal 001/2007



Art. 125 - A publicidadepublicidade dos processos participativos deve conter os
seguintes requisitos:

I - Convocação por edital e ampla comunicação pública, em linguagem
acessível, através dos meios de comunicação social de massa disponíveis;

II - Antecedência de no mínimo 15 dias para divulgação do cronograma, dos
locais das reuniões ou consultas e da apresentação dos assuntos que serãolocais das reuniões ou consultas e da apresentação dos assuntos que serão
discutidos;

III - garantia do acesso à informação e dados municipais de forma
transparente, em linguagem adequada, em tempo hábil, através de meios
digitais e impressos;

IV - Publicação e divulgação dos resultados das reuniões ou consultas com
registro de presença dos participantes e registro em ata escrita e gravada
dos debates e das propostas definidas nas diversas etapas dos processos
participativos.









http://www.luizalves.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMap aItem/114436



LEGALIDADE
Lei Municipal 001/2007Lei Municipal 001/2007



Lei Municipal 1/2007 – Plano Diretor de Luiz Alves

Art. 126 - Os processos de avaliação, revisão e

fiscalização do Plano Diretor de Luís Alves devem ser

Conferência Municipal

fiscalização do Plano Diretor de Luís Alves devem ser

realizados conforme determinação dos §§ 33ºº ee §§ 44ºº dodo

artart.. 4040 dodo EstatutoEstatuto dada CidadeCidade considerando, ainda, a

obrigatoriedade de realização de ConferênciaConferência dada CidadeCidade

para alteração da Parte Geral e dosdos coeficientescoeficientes dede

aproveitamentoaproveitamento dodo presentepresente CódigoCódigo UrbanísticoUrbanístico.



Lei Federal 10.251/2001 – Estatuto da Cidade

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da

política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º (...)

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez

anos.

Conferência Municipal

anos.

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da

população e de associações representativas dos vários segmentos da

comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações

produzidos.



LeiLei ComplementarComplementar MunicipalMunicipal 11//20072007 –– PlanoPlano DiretorDiretor

Art. 133 As Conferências da Cidade têm por finalidade

promover a participação da população nos processos decisórios

do Poder Público Municipal sobre assuntos de interesse público

do Município.

§ 1º As Conferências da Cidade serão realizadas ordinariamente:

Conferência Municipal

§ 1º As Conferências da Cidade serão realizadas ordinariamente:

I – (...);

II – (...).

§ 2º As Conferências da Cidade serão realizadas

extraordinariamente para deliberação sobre proposta de

alteração do Código Urbanístico como condição obrigatória à

sua aprovação pela Câmara Municipal.



LeiLei ComplementarComplementar MunicipalMunicipal 11//20072007 –– PlanoPlano DiretorDiretor

Art. 134 As Conferências da Cidade têm caráter deliberativo e as

resoluções tomadas vinculam as decisões do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Se houver necessidade de alteração das

deliberações tomadas nas Conferências da Cidade o Poder

Executivo deve convocar Audiência Pública para esclarecer os

Conferência Municipal

Executivo deve convocar Audiência Pública para esclarecer os

motivos da alteração.

Art. 135 A Conferência da Cidade terá, dentre outras atribuições:

I - Avaliar a implementação e deliberar sobre propostas de revisão

do Código Urbanístico;

II - Deliberar sobre alterações do presente Código Urbanístico;



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
da Parcela Territorial Parcela Territorial da Macrozona de Indústria e Serviços.da Parcela Territorial Parcela Territorial da Macrozona de Indústria e Serviços.







MACROZONA URBANA DE INDÚSTRIAS E SERVIÇOS

• A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços apresenta a característica de

baixo adensamento populacional e predominância de áreas livres

adequadas para instalação de empreendimentos de grande porte e

potencialmente impactantes.

• A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços tem como objetivo mínimos

orientar as políticas públicas no sentido de:orientar as políticas públicas no sentido de:

I - Melhorar as condições de infraestrutura para atender às demandas de

instalação de empreendimentos de grande porte;

II - Receber indústrias e serviços de alto impacto, que em outras áreas

poderiam conflitar com diferentes usos, como o habitacional;

III - Promover o desenvolvimento econômico do município, atraindo
indústrias, oferecendo maior atenção àquelas que produzam menos
impacto ambiental e gerem emprego e renda para a população.



VALORES CONFORME LEI VIGENTE (001/2007)VALORES CONFORME LEI VIGENTE (001/2007)



VALORES PROPOSTOS PELA CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADEVALORES PROPOSTOS PELA CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

1.000 1.000 20



VALORES DEFINIDOS NA CONFERÊNCIA DA CIDADEVALORES DEFINIDOS NA CONFERÊNCIA DA CIDADE

1.000,00 1.000,00 20,00



Obrigado pela sua participação


