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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 3ª CONSULTA PÚBLICA  

 

CONFERÊNCIA FINAL DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE ÁGUAS MORNAS 

 

 

Este documento apresenta um resumo das contribuições recebidas na 3ª Consulta Pública da Revisão 
do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas, realizada entre os dias 01 e 31 de agosto de 2022.  

De acordo com o Art. 19 do Decreto nº 061/2019, que estabelece o Regimento Geral do Processo de 
Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas:  

Art. 19. A Conferência Final do Processo de Revisão do PDP-AM é destinada ao conhecimento, debate 
e aprovação de propostas para aperfeiçoamento da versão preliminar do Plano Diretor Participativo 
Revisado, recebidas durante o período de Consulta Pública a que se refere o art. 18. (grifo nosso) 

§ 1º A Conferência Final é evento público e aberto a qualquer interessado, sendo que as suas 
deliberações são atribuição dos integrantes do Grupo de Trabalho e do Conselho de Desenvolvimento 
Integrado. 

§ 2º Os registros da Conferência Final, incluindo as emendas à Versão Preliminar do PDP-AM Revisado 
que foram apresentadas e aprovadas, deverão ser publicados e divulgados para toda população.  

(Decreto Municipal nº 061/2019) 

O compilado de todas as contribuições, números e análises serão apresentados nesta Conferência 
Final para o debate e aprovação de propostas pelo Conselho de Desenvolvimento Integrado de Águas 
Mornas.  

 

 

 
VALIDAÇÃO DOS FORMULÁRIOS RECEBIDOS NA 3ª CONSULTA PÚBLICA – 2022 

 
 

Na 3ª Consulta Pública foram recebidos 53 formulários físicos e 5 formulários online, totalizando 58 

formulários com contribuições à minuta do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas. Desses 

formulários alguns apresentaram problemas e foram descartados:  

• Formulários iguais:  

o Os formulários nº 25 e 26 são iguais, mesma solicitação e pessoa. Trata-se de uma 

cópia/xerox do documento. Dessa forma o formulário 26 foi descartado;  
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o Os formulários nº 44 e 45 são iguais, mesma solicitação e pessoa. Acredita-se que a 

pessoa quis fazer um formulário para cada terreno, porém também o anexo é o 

mesmo. Dessa forma o formulário 45 foi descartado;  

• Divergência de autor e assinatura:  

o O formulário nº 27 está em nome de uma pessoa e tem a assinatura de outra, e não 

anexa procuração. Dessa forma esse formulário foi descartado.  

o O formulário nº 37 está em nome de uma pessoa e tem a assinatura de outra, e não 

anexa procuração. Dessa forma esse formulário foi descartado.  

• Formulário sem assinatura:  

o O formulário nº 05 está agrupado com uma solicitação e os demais acompanham 

somente com os dados pessoais e assinatura (como um abaixo assinado). O formulário 

principal, que contém a contribuição não está assinado, porém, como os demais 

formulário estão assinados, aceitou-se esse conjunto de contribuições.  

Ressalta-se que o descarte desses formulários não altera o conteúdo da consulta pública, pois as 

solicitações estão contempladas em outros formulários, referindo-se a algumas áreas específicas. 

Alguns formulários também apresentaram problemas como falta de data e citação de que 

apresentaria anexo e não apresentou, porém, esses problemas não interferem na compreensão da 

solicitação.  

Um formulário online apresentou dificuldade na compreensão da solicitação: a pessoa protocolou 

uma solicitação substitutiva, referenciando o artigo 162 do Plano Diretor, que trata sobre a 

porcentagem de doação de área pública nos condomínios horizontais, e na descrição da contribuição 

solicita o “aumento da porcentagem da construção, que está em 10%, para no mínimo 20%”.  

Neste caso, conclui-se que o artigo citado não conversa com a solicitação descrita. Visto isso, nesta 

contribuição, desconsiderou-se o artigo citado, e considerou-se que a solicitação tratava do aumento 

da taxa de ocupação. Os zoneamentos que têm taxa de ocupação em 10% são Área de Uso Limitado 

(AUL) e Sistema de Áreas Verdes Urbanas (SAVU). Visto isso, a contribuição será analisada com a 

seguinte interpretação: “aumento da porcentagem da construção, que está em10%, para no mínimo 

20% na Área de Uso Limitado (AUL) e Sistema de Áreas Verdes Urbanas (SAVU).  

  

 
FORMULÁRIOS EM MÚMEROS 

 
 

No total foram recebidos 58 formulários na 3ª Consulta Pública, realizada entre os dias 01 e 31 de 

agosto de 2022. Desses, 53 formulários são físicos, entregues pessoalmente na prefeitura de Águas 

Mornas, e 5 são online, preenchidos pela internet no formulário online.  
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Na análise dos formulários, 4 foram descartados por apresentarem algum problema, e 54 foram 

analisados.  

 

 

No geral, a maioria dos pedidos registrados nos formulários da 3ª Consulta Pública refletem uma 

solicitação individual, não pensam no coletivo.  



 

 

Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas/SC 

Conferência Final 

 

4 
 

 

OBS: O gráfico não reflete o número de formulários recebidos, pois alguns formulários traziam mais de uma contribuição.  

 

 

 
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 2ª CONSULTA PÚBLICA – 2021 

 
 

Em 2021 após a 2ª Consulta Pública foi realizada a Conferência Final, que analisou as propostas 

recebidas ao Código de Obras e Edificações e Código de Posturas, que foram encaminhados ao 

legislativo e tiveram as leis aprovadas. Também foram analisadas algumas contribuições recebidas 

ao Plano Diretor, as que tratavam dos estudos para verificação da APP e ampliação do perímetro 

urbano. As demais contribuições analisadas ficaram para ser analisadas após a realização dos 

estudos, junto da nova Conferência Final.  

Visto isso, aqui são apresentadas as contribuições recebidas na 2º Consulta Pública, realizada em 

2021:  
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1. Alteração de área considerada de proteção permanente localizada na Rua Pedro Kuhnen, 

Centro, Águas Mornas. 

Resultado: Foram feitos os estudos e delimitadas as áreas de APP. As áreas que não foram 

identificadas como APP foram zoneadas como Zona de Ocupação Controlada – ZOC (50m a partir da 

via) e Área de Utilização Limitada – AUL (da ZOC até o limite do perímetro urbano).  

Trata-se de uma área com declividade acentuada e presença massiva de vegetação, então as áreas 

já ocupadas, às margens da Rua Pedro Kuhnen foram zoneadas como ZOC, e as demais áreas, foram 

zoneadas como AUL, isso pela declividade acentuada e presença massiva de vegetação.  

Esse ponto será tratado mais a frente com novas solicitações da 3ª Consulta Pública.  

 

2. Alteração de zoneamento da macrozona rural Vila Nova.  

Resultado: A macrozona Vila Nova foi extinta, parte do território foi incluído à Macrozona Urbana, 

perímetro urbano e Zona de Expansão Urbana – ZEU (porção ocupada às margens do rio Cubatão) e 

parte permaneceu na zona rural, sendo integrada a Macrozona Rural (porção com uso agrícola e com 

cobertura vegetal).  

A macrozona Vila Nova é uma macrozona rural no Plano Diretor vigente (Art. 66. O perímetro urbano 

define os limites da Macrozona Urbana), então grande parte dela permaneceu rural, e a parte com 

ocupação consolidada foi inserida no perímetro urbano.  

A área conhecida como “Morro do Alemão” permaneceu rural, pois a área é resultado de ocupação 

irregular recente, com possível crime ambiental por supressão de vegetação (desmatamento), e é 

uma área onde não se indica a ocupação pela declividade acentuada e presença massiva de 

vegetação. A área, embora próxima do Centro, não se integra a ele pela ruptura ocasionada pela BR-

282 e declividade acentuada com cobertura vegetal.  

 

3. Alteração de zoneamento AUL (área de urbanização limitada) na Avenida Coronel Antônio 

Lehmkhul, Centro de Águas Mornas (acima do Águas Mornas Palace Hotel).  

Resultado: área permanece com zoneamento de AUL na minuta.  

A delimitação das Áreas de Uso Limitado objetiva a preservação de vegetação com relevante valor 

ecológico (Art. 104), portanto são áreas ambientalmente sensíveis.  

Esse ponto será tratado mais a frente com novas solicitações da 3ª Consulta Pública.  
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4. Alterar o zoneamento da Zona Industrial da Fazenda do Sacramento I, passar para Zona de 

Ocupação Imediata.  

Resultado: Zoneamento alterado, permanecendo Zona Industrial somente onde hoje encontra-se a 

fábrica.  

A área da Fazenda do Sacramento é uma área propícia para ocupação urbana e parcelamento do 

solo, devendo permanecer para esse fim. Analisando a região do Centro até a referida área industrial, 

tem-se uma área com sistema viário simples (somente uma via com faixa simples), o que faria com 

que os veículos pesados que atendessem a área tivessem que circular pela área do Centro, isso 

causaria um aumento do fluxo de veículos pesados e poluição do ar e sonora. Dessa forma procedeu-

se pela exclusão de grande parte da Zona Industrial na Fazenda do Sacramento.  

 

5. Identificação de ruas e bairros urbanos e rurais criando CEP individuais. 

Resultado: Solicitação não contemplada.   

A definição dos Códigos de Endereçamento Postais (CEPs) não é uma atribuição do poder público 

municipal. Criado com o objetivo de organizar, agilizar e facilitar a postagem de correspondências e 

mercadorias, o sistema é elaborado atualmente pelos Correios. De acordo com informações obtidas 

no site dos Correios, apenas localidades com mais de 50.000 habitantes residentes na área urbana 

têm CEPs por logradouro (Ruas, Avenidas, Alamedas, Travessas, etc.). Portanto, não cabe ao Plano 

Diretor ou qualquer outra lei municipal legislar a respeito desse assunto.  

 

6. Definição de um número máximo de animais domésticos, principalmente cães mantidos 

na propriedade. Definição de canil e sua localização apropriada. Regulamentação mais 

expressiva e proibitiva para criação de animais próximos a rios, lagos e córregos 

Resultado: Parcialmente contemplado no Código de Posturas.   

O Capítulo IX do Código de Posturas, trata Do Controle dos Animais, estabelecendo proibições de 

criação de animais que representem prejuízo dentro do perímetro urbano (Art. 174) e criação de 

animais silvestres sem autorização (Art. 179). O Art. 311 trata da proibição de localização de 

instalações para animais a menos de 50,00m de cursos d'água. Já o Art. 252 define que "É proibido 

perturbar o bem-estar e o sossego público ou de vizinhanças com ruídos, barulhos, sons excessivos 

ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma e que ultrapassem os níveis 

máximos de intensidade permitidos por lei".  

Entende-se que ruídos excessivos causados por animais domésticos (cães, gatos, entre outros) 

podem não ter, necessariamente, relação com o número de animais na residência. Definir um 
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número de animais máximo seria um pouco arbitrário, pois não é possível definir quantos animais 

não causariam ruídos.  

 

7. Aumento das áreas urbanas.  

Resultado: Contemplado.  

Justificativa: Após os estudos ambientais para ampliação do perímetro urbano, algumas áreas novas 

foram incluídas no perímetro urbano, ampliando as áreas urbanas do município.  

 

 

 
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 3ª CONSULTA PÚBLICA - 2022 

 
 

As contribuições recebidas foram classificadas e agrupadas conforme a solicitação, desta forma os 

54 formulários resultaram em 15 tipos/temas de contribuições.  
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OBS: O gráfico não reflete o número de formulários recebidos, pois alguns formulários traziam mais de uma contribuição.  

 

Classificação das contribuições recebidas na 3ª Consulta Pública Revisão PDP-AM 

Tema da contribuição 
Número de 

contribuições 
Ampliação do perímetro urbano e alteração de zoneamento na Rua Pedro Kuhnen  24 

Alteração de zoneamento Av. Cel Antônio Lehmkhul  5 

Alteração de zoneamento área do Hotel  2 

Alteração de zoneamento Rua Ivo Estefano Boering  8 
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Alteração de zoneamento - área industrial para residencial na Vargem Grande 4 

Alteração de zoneamento - área do campinho perto do posto  1 

Aumento no número de pavimentos 2 

Aumento da taxa de ocupação AUL e SAVU 1 

Vila Nova ser classificada como bairro 1 

Deixar claro as localidades rurais 1 

Afastamento frontal em Via Estrutural 1 

Construção de edícula sem afastamento lateral e fundos 2 

Encostar cobertura de garagem em uma das laterais do imóvel 2 

Pavimentação em servidão 1 

Banheiros e feiras na Praça Central, lei para investimento na praça pública  1 

 

Cada contribuição foi analisada pelo Grupo de Trabalho (GT), que elaborou duas ou mais propostas 

para serem analisadas pelo Conselho de Desenvolvimento Integrado de Águas Mornas na 

Conferência Final. A primeira opção para cada proposta é manter o tema como está na minuta, e a 

segunda é alterar conforme a solicitação/contribuição. Em cada opção tem uma análise da sua 

viabilidade, para embasar a decisão dos conselheiros.  

 

 

 
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 3ª CONSULTA PÚBLICA – 2022 

 
 

1. Ampliação do perímetro urbano e alteração de zoneamento na Rua Pedro Kuhnen. 

Formulários: 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 31; 

36.  

Solicitação:  

• AUL para ZOI e ampliação do perímetro urbano em mais 200m;  

• Possibilidade de desmatamento;  

• AUL para ZOI.  

 

Esclarecimento quando a possibilidade de desmatamento:  

A legislação que controla a supressão/corte de vegetação – desmatamento – é a Lei Federal 

12.651/2012 – Código Florestal e Lei Estadual 14.675/2009 – Código Estadual do Meio Ambiente, 

além de outras legislações auxiliares. Não cabe ao município a alteração de legislações Federais e 
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Estaduais. O município também não pode ser mais permissivo do que essas leis, somente mais 

restritivo.   

 

Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta. A área onde sugere-se a ampliação do perímetro urbano é uma área 

não indicada para urbanização, pois possui grande cobertura vegetal e declividade, além de não se 

tratar de área urbana consolidada. Parte da área foi analisada pelo estudo ambiental, que destaca: 

“A vegetação natural dominante (florestas) está localizada em regiões de menor aptidão ao uso do 

solo, com declividade acima de 25°.”  
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No Plano Diretor vigente toda a área está zoneada como AUL e APP. Na minuta a APP foi removida, 

devendo ainda ser respeitada/preservadas as áreas de preservação permanente conforme o mapa 

ambiental, e as áreas onde há ocupação, foram zoneadas como Zona de Ocupação Controlada – ZOC, 

englobando toda a área da Rua Pedro Kuhnen até o rio e do outro lado, em direção aos morros, foi 
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aplicado uma faixa de 50m desse zoneamento, recortando os trechos com maior declividade. A partir 

deste até o limite do perímetro urbano foi mantido a Área de Urbanização Limitada – AUL, pois trata-

se de área com cobertura vegetal e declividade.  

Destaca-se também que não foram feitos os estudos para ampliação do perímetro urbano nessa área.  
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Opção 2:  

Alterar o zoneamento de AUL para ZOC (hachurada em vermelho).  

Destaca-se que a alteração de zoneamento não garante a possibilidade de ocupação da área, que 

necessitaria de licenciamento ambiental (para desmatamento) e atestado de viabilidade para 

parcelamento do solo (Art. 171. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos: [...] III. com 

declividade maior ou igual a entre 30% (trinta por cento) ou 17º (dezessete graus) e 46% (quarenta 

e seis por cento) ou 25º (vinte cinco graus), antes de tomadas as providências necessárias para 

garantir a estabilidade geológica e geotécnica; IV. com declividade maior ou igual a 46% (quarenta e 

seis por cento) ou 25º (vinte cinco graus); V. onde as condições geológicas e topográficas 

desaconselham a edificação; [...]) e possivelmente também para construção.  
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Opção 3 (aprovada pelo CDI):  

Ampliar o perímetro urbano englobando toda área solicitada nos formulários da Consulta Pública e 

zonear como ZOC como solicitado. Ressalta-se que não há estudos ambientais para ocupação dessa 

área (estudos de risco à ocupação e mapeamento das APPs) o que fica em desacordo com a Lei 

Federal 12.257/2001 – Estatuto da Cidade. A inclusão também não garante a possibilidade de 

ocupação da área, que necessitaria de licenciamento ambiental (para desmatamento) e atestado de 

viabilidade para parcelamento do solo (Art. 171. Não será permitido o parcelamento do solo em 

terrenos: [...] III. com declividade maior ou igual a entre 30% (trinta por cento) ou 17º (dezessete 

graus) e 46% (quarenta e seis por cento) ou 25º (vinte cinco graus), antes de tomadas as providências 

necessárias para garantir a estabilidade geológica e geotécnica; IV. com declividade maior ou igual a 

46% (quarenta e seis por cento) ou 25º (vinte cinco graus); V. onde as condições geológicas e 

topográficas desaconselham a edificação; [...]) e possivelmente também para construção.  
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2. Alteração de zoneamento Av. Cel Antônio Lehmkhul  

Formulários: 30; 32; 33; 34; 35;  

Solicitação: alteração de AUL para ZOI 

Cita embargo pelo MP – F. 35 

 

Proposta: 

Opção 1:  

Manter a delimitação das Área de Uso Limitado por ser uma área que objetiva a preservação de 

vegetação com relevante valor ecológico (Art. 104), e com “declividade entre 25° e 45°, áreas com 

suscetibilidade alta para ocorrência de processos associados a movimentos gravitacionais de massa 

(deslizamento) e inundação (CPRM, 2017) e Área de uso restrito (Art. 11, Lei Federal n° 12.651/2012), 

com maior propensão ao desenvolvimento de processos geodinâmicos diversos. Portanto trata-se 

de uma área sensível do ponto de vista ambiental e de risco” – Estudo ambiental.  

Destaca-se também que parte da área está mapeada como área de risco pelo CPRM/Defesa Civil, e a 

lei não permite a ocupação de áreas de risco.  
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Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Alteração do Zoneamento de AUL para em Zona de Ocupação Controlada - ZOC, delimitada por uma 

faixa de 50 metros em um lado, no trecho demarcado na imagem. Outras áreas de AUL devem ser 

mantidas sem alteração, pois encontram-se em trechos demarcados como setor de risco pelo CPRM 

e com declividades que ultrapassam o limite considerado de baixo risco para ocupação (até 35º). 
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3. Alteração de zoneamento área do Hotel  

Formulários: 01; 53 

Solicitação: alteração de AUL para ZUC 

Proposta:  

 

Opção 1:  

Manter como está na minuta. Essa área faz parte de um conjunto de AUL, onde o principal objetivo 

é a preservação ambiental e a baixa ocupação.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Alterar o zoneamento da área onde não há vegetação para ZUC. Trata-se de uma área central, plana, 

livre de vegetação, em parte construída e poderá ser mais bem aproveitada.  
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4. Alteração de zoneamento Rua Ivo Estefano Boering.  

Formulários: 38; 39; 40; 44; 46; 47; 48; 57;   

Solicitação: alteração AUL para ZOC 

Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta. Trata-se de uma área com declividade e coberta de vegetação. A área 

está parcelada, porém não passou por licenciamento urbanístico (aprovação na prefeitura) e 

provavelmente, não teve licenciamento ambiental (aprovação no IMA).  

Parte da área já teve alteração de zoneamento em relação ao Plano Diretor Vigente (2008).  

Ressalta-se que poder ser uma área com cobertura vegetal, ela necessita passar por licenciamento 

ambiental. A possibilidade de supressão da vegetação – desmatamento – é regida pela Lei Federal 

12.651/2012 – Código Florestal e Lei Estadual 14.675/2009 – Código Estadual do Meio Ambiente, e 

o licenciamento ambiental é feito pelo Órgão Estadual do Meio Ambiente – IMA (Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina).  
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Opção 2:  

Alterar o zoneamento somente onde há pequenos terrenos, para que haja possibilidade de 

construção. Nos terrenos maiores, ainda que em AUL, é possível construir pois os terrenos têm mais 

de 7mil m², ou seja, possibilita a construção de até 700m² e preserva a vegetação.  
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Opção 3 (aprovada pelo CDI):  

Alterar o zoneamento em toda a área, conforme solicitado.  
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5. Alteração de zoneamento - área industrial para residencial na Vargem Grande.  

Formulários: 41; 42; 43; 58  

Solicitação: Alteração área industrial para residencial na Vargem Grande. 

 

Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta. A área é adequada para implantação de zona industrial, pois tem fácil 

acesso à rodovia BR-282 e ainda está pouco ocupada, com poucas edificações residenciais.  

Essa é uma das únicas áreas industriais do município, e a mais bem localizada. Há uma série de 

atividades que só podem ser implantadas em Zona Industrial, como fábrica de cimento e asfalto; 

marmoraria; serralheria e fábrica de estruturas metálicas; autoclave em madeira; fábrica de papel, 

papelão e materiais plásticos; calçados; têxteis; abatedouros e frigoríficos; criação (engorda) de aves, 

suínos e bovinos;  beneficiamento de leite; fabricação de cervejas, envasamento de águas mineral, 

entre outros, conforme Anexo 09 – Tabela de níveis de incomodidade e Art. 130 e 134 da minuta do 

PDP.  

Removendo essa área, o município fica com somente uma área industrial, que é menor e não tem 

tão boas condições de ocupação (tamanho, topografia e meio ambiente).  
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Ressalta-se que, na minuta, houve uma redução da Zona Industrial em relação ao Plano Diretor 

Vigente (2008) ampliando a área residencial. 

   

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Transformar toda a zona industrial (ZI) em ZOI.  

 

 

6. Alteração de zoneamento - área do campinho perto do posto  

Formulários: 52 

Solicitação: alterar de AUL para ZOV 80 metros de comprimento para 200 metros de largura 

 

Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Alterar conforme solicitado. Trata-se de área sem cobertura vegetal e parte já aterrada. Um dos 

problemas da área é a susceptibilidade a inundação, por ser uma área mais baixa e ao lado de áreas 

com maior declividade, pois se torna o destino das águas dos morros, porém se o problema a 

inundação for resolvido (projeto de drenagem e aterro), não há óbice para alteração de zoneamento 

e ocupação.  
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Paramos em 05/10.  

7. Aumento no número de pavimentos  

Formulários: 01; 51; 54 

Solicitação:  

• ZUC – 6 pavimentos (F.01); 

• Área urbana – 10 pavimentos (F. 51);  

• ZUC – 8 pavimentos e ZOI – 6 pavimentos (F. 54);  

  

Comparação PDP Vigente (2008) Minuta revisão PDP 

ZUC – Zona Urbana Central 3 e 4 pavimentos 4 e 5 pavimentos 

ZOI – Zona de Ocupação Imediata 3 pavimentos 4 pavimentos 
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Proposta:  

Opção 1: manter como está na minuta, ZUC – 4 e 5 pavimentos e ZOI – 4 pavimentos.  

O município de Águas Mornas não possui infraestruturas adequadas para um grande adensamento 

populacional. Destaca-se as infraestruturas deficitárias de drenagem, sistema viário, esgotamento 

sanitário e reciclagem do lixo. O sistema viário, principalmente, é muito deficitário, sendo servido 

somente por uma via (Av. Cel Antônio Lehmkuhl e Rua Pedro Kuhnen nos bairros Centro, Fazenda do 

Sacramento e Fazenda da Ressurreição; e dependendo das rodovias federal BR-282 e estadual SC-

435 em Santa Cruz da Figueira). O sistema viário do município é predominantemente formado por 

vias locais estreitas, calçadas com pouca qualidade e largura e depende muito das rodovias.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Aumentar o número de pavimentos em 1 andar em cada zoneamento:  

• ZUC: 6 pavimentos;  

• ZOI: 5 pavimentos.  
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8. Aumento da taxa de ocupação AUL e SAVU 

Formulários: 56 

Solicitação: aumentar taxa de ocupação de 10% para 20% 

 

Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta. O objetivo dessas áreas é manter a ocupação baixa e a preservação 

ambiental.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Alterar conforme solicitação a taxa de ocupação da AUL – Área de Ocupação Limitada para 20%. 

Ressalta-se que aumentando a taxa de ocupação da AUL pode-se prejudicar o objetivo da área e 

permitindo a ocupação de áreas sensíveis, sem estudo de aptidão à urbanização, capacidade de 

urbanização.  

Art. 104. As Áreas de Uso Limitado (AUL) são áreas sujeitas a restrições de ocupação, 

impróprias a urbanização, quer por restrições ambientais, quer por significativa vegetação de 

relevante valor ecológico e paisagístico.  

Minuta revisão do Plano Diretor.  
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9. Vila Nova ser classificada como bairro.  

Formulários: 50;  

Solicitação: Vila Nova ser classificada como bairro 

Opção 1:  

Manter como está na minuta, Vila Nova como parte do bairro Centro. Entende-se que a área urbana 

da Vila Nova não tem tamanho e estrutura para ser bairro de Águas Mornas.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Demarcar a área da Vila Nova como um bairro de Águas Mornas. É necessário levar em consideração 

o sentimento de pertencimento da população local com o nome como é conhecida a área, e esse 

ponto também deve ser levado em conta na definição de bairros.  

 

9.1. Unir as duas áreas ou manter uma como Centro e outra como Vila Nova 
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Opção 1 (aprovada pelo CDI):  

Unir as duas áreas como Vila Nova.  

 

Opção 2:  

Manter separadas, uma como Centro e outra como Vila Nova.  

 

 

9.2 Regra de transição Conselho (aprovada pelo CDI).  

Gestão atual permanece até finalizar os 3 anos, e nova composição será feita após o término do 

mandato.  

 

10. Deixar claro as localidades rurais 

Formulários: 49;  

Solicitação:  

Proposta:  

Opção 1: manter como está na minuta.  
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Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Inserir a denominação das localidades no texto do Plano Diretor, revogando o ANEXO 03 – TABELA 

DESCRITIVA DO MACROZONEAMENTO, e colocando as localidades descritas em um artigo do Plano 

Diretor. Referenciar os memoriais e mapas das Localidades para localização dos mesmos.  

 

Novo artigo, inserir após o Art. 228.  

Capítulo VIII – DAS LOCALIDADES RURAIS 

Art. 274. Ficam reconhecidas as seguintes localidades rurais do Município de Águas Mornas: 

I. Fazenda de Lourdes, compreende a área conhecida por esse nome e a área de Canto dos 

Bauer, Canto dos Schuch, Canto dos Hillesheim e Canto dos Steffens;  

II. Linha Bauer; 

III. Segunda Linha, compreende a área conhecida por esse nome e a área de Canto dos Werlich 

(Invernada); 

IV. Terceira Linha; 

V. Loeffelscheidt, compreende a área conhecida por esse nome e as áreas de Canto dos Kraus, 

Canto dos Loffi, Canto dos Hermes, Canto dos Pfleger; 

VI. Santa Isabel, compreende a área conhecida por esse nome e a área de Canto dos Thiesen, 

Canto dos Scheidt e Morro do Congo; 

VII. Rio Gaspar; 

VIII. Teresópolis; 

IX. Rio Miguel, compreende a área conhecida por esse nome e as áreas de Alto do Rio Miguel e 

Morro do Cedro;  

X. Rio Antinhas; 

XI. Rio do Cedro, compreende a área conhecida por esse nome e as áreas de Alto Rio do Cedro, 

Rio Engano e Morro dos Mayer; 

XII. Rio Cubatão; 

XIII. Rio dos Porcos; 

XIV. Rio Novo, compreende a área conhecida por esse nome e a área de Alto Rio Novo; 

XV. Rio Salto, compreende a área conhecida por esse nome e a área de Alto Rio Salto; 

Parágrafo único: O mapa com as vias rurais que acessam as localidades e o memorial descritivo 

encontram-se no Anexo xx desta lei.  

(acrescentar o mapa e memorial das localidades nos anexos) 

 

11. Afastamento frontal em Via Estrutural.  

Formulários: 55;  
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Solicitação:  

Proposta:  

Opção 1 (aprovada pelo CDI):  

Manter como está na minuta. Trata-se se áreas de rodovia com fluxo intenso de veículos e transporte 

de carga (BR-282 e SC-435). Essas áreas precisam ter um afastamento maior, para ficarem mais 

afastadas da poluição sonora e do ar (escapamento dos veículos) e ter um afastamento maior caso 

haja algum acidente (perda de controle do veículo). Importante salientar que o afastamento já foi 

reduzido. No Plano Diretor Vigente (2008) o afastamento em via estrutural é de 15m, conforme 

Anexo 06 – Tabela de Parâmetros Urbanísticos, e na minuta passou para 10m.   

Lembrar que o afastamento é a partir da faixa de domínio.  

 

Opção 2:  

Reduzir para 7m, conforme solicitação.  

 

12. Construção de edícula sem afastamento lateral e fundos.  

Formulários: 02; 03 

Solicitação:  

Proposta:  

Considerações:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta/plano vigente. A ocupação do fundo do lote, em toda a sua largura 

pode impedir a circulação de ventos, além de possivelmente ocasionar problemas de infiltração na 

edificação do proprietário e seu vizinho.  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Permitir edículas sem afastamento lateral e fundos, porém com regramento.  

Se for permitido devem ser criadas regras, que orientem esse tipo de ocupação (criar artigo no Plano 

Diretor ou Código de Obras):  

• as águas pluviais (chuva) devem escoar para o terreno do proprietário da construção;  

• não pode haver janelas nas paredes que não possuem afastamentos das divisas;  
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• profundidade máxima da edícula de 5,0m (cinco metros) e largura de acordo com o terreno;  

• telhado de 1 água, com caimento em direção à frente do terreno; 

• distância mínima entre a edificação principal e edícula de 4,0m (quatro metros);  

• obedecer a todos os parâmetros construtivos (taxa de ocupação máxima, coeficiente de 

aproveitamento, taxa de permeabilidade);  

• Número máximo de pavimentos da edícula: 1 pavimento.  

 

 

 

13. Encostar cobertura de garagem em uma das laterais do imóvel.  

Formulários: 02; 03 

Solicitação:  
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Proposta:  

Opção 1:  

Manter como está na minuta. A possibilidade de encostar o telhado na lateral do terreno, deixando 

a área aberta na frente e fundos, e fazer uma garagem dá a possibilidade de utilizar mais o terreno, 

porém essa possibilidade é muito desvirtuada do seu fim, sendo fechada e as vezes utilizada para 

outro destino (depósito, ampliação da casa, entre outros).  

 

Opção 2 (aprovada pelo CDI):  

Permitir que a garagem encoste em uma das laterais do imóvel, porém com regramento:  

• tamanho máximo 7,0m de profundidade;  

• não pode ser fechado;  

• ser utilizado somente para o fim de estacionamento/garagem de veículos;  

• devem ser respeitados todos os parâmetros urbanísticos (taxa de ocupação e 

permeabilidade);  
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14. Pavimentação em servidão.   

Formulário: 05; 05-A; 05-B; 05-C; 05-D.  

Solicitação:  

Considerações:  

O tema não pertence ao Plano Diretor.  

Trata-se de área com parcelamento irregular do solo, orienta-se que os moradores entrem com 

pedido de regularização fundiária – REURB para regularização dos imóveis (terrenos) e da via.  

 

15. Banheiros e feiras na Praça Central, lei para investimento na praça pública  

Formulário: 04;  

Solicitação:  

Considerações:  

O tema não pertence ao Plano Diretor. A solicitação já está sendo implantada pela prefeitura.  

 



 

 

Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas/SC 

Conferência Final 

 

38 
 

Erro material   

Na adaptação do mapa do Plano Diretor com a separação do Mapa de Zoneamento e Mapa 

Ambiental, parte de uma área zoneada como APP ficou com zoneamento de ZUC, quando o 

zoneamento mais adequado é AUL. Dessa forma se procederá o redesenho da AUL na área.  

 

 


