
RESOLUÇÃO n° 002/2012 

Ratifica as decisões tomadas pelo Conselho 

Municipal de Planejamento Urbano. 

 

 

         CONSIDERANDO, as decisões do Conselho Municipal de Planejamento Urbano 

tomada em reunião com ata 03/12/CMPU lavrada em  14 de março de 2012; 

  

 Nos atos de suas atribuições, como determina a Lei Municipal nº. 011/2002, o 

Conselho Municipal de Planejamento Urbano: 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1° Considerar admissível a utilização do sistema de ventilação forçada 

apenas nos lavabos por não duchas com produção de vapor, conforme art. 342 da Lei 

Complementar Municipal n° 008/2002. 

 Paragrafo único.Sugere-se a alteração da Lei Complementar n° 008/2002 para 

a previsão deste item. 

 

 Art. 2°  As construções que incidam ou limitem-se com terrenos de marinha, 

serão permitidas quando tiverem sua viabilidade passada pelo CMPU, desde que 

apresentem levantamento topográfico amarrando à esquerda e à direita com as 

construções existentes num parâmetro de aproximadamente cinco edificações, 

respeitem os recuos legais e sejam encaminhadas para TAC para compensação 

ambiental junto ao Ministério Público Federal. 

 Paragrafo único: Conforme  Ata n° 003/2012, ficam aprovadas: 

 I - VILSON HEIL - Ampliação Comercial, Matrícula 62995 do 1º Registro de 

Imóveis de Balneário Camboriú, localizado às Ruas 161, 153ª e Av. Beira Mar. 



 II - SERGIO ROBERTO LYRA – Construção de Residencial Multifamiliar, 

Matrícula 16537, Certidão de Aforamento/Ocupação RIP: 81630000370-34 e Escritura 

Pública de Cessão Livro 328, folhas 154, RIP: 81630000093-32 e Escritura Pública de 

Cessão Livro 275, folhas 109, localizado a Rua 319 frente ao Mar. 

 III - ISABEL CAMPOS CAETANO - Construção de Residencial 

Multifamiliar/Comercial, Transcrição nº14240 do livro 3F, fls 119, localizado a Av. Beira 

Mar com as Ruas 1000 e 1100 na Mata Camboriú. 

 IV - FASOLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Construção de 

Residencial Multifamiliar, localizado ao final da Rua 317, frente ao mar apresentou 

levantamento topográfico de unificação. 

 V - FLÁVIO STEFANI - Construção de Residencial Multifamiliar, localizado a 

Rua 203 de frente para o mar e Matrícula 02454. 

 VI - MARCIO ALVES DOURADO - Construção de Residencial Multifamiliar, 

Matrícula 67400, localizado na Rua 109 com frente para o mar, no Canto da Praia. 

 VII -DANIEL CERES RUBIO- Construção de Residencial 

Multifamiliar,Transcrição nº 04316 do livro 3-A, fls 183, do 1º Registro de Imóveis de 

Balneário Camboriú, localizado no Bairro Ilhota, as margens da BR 101. 

 VIII - DOUGLAS OSÓRIO SOARES - Construção de Residencial 

Multifamiliar,Matrícula 14938, localizado na Rua 201 com Av. Nereu Ramos de frente 

para o mar, na Orla do Morretes. 

  

 Art. 3° As construções de habitações de interesse social, serão permitidas, 

desde que localizadas na Zona Residencial 3, ZR3, e respeitem os critérios utilizados 

pela Caixa Econômica Federal, já citados anteriormente e presentes nas tabelas 5 e 6 

da NBR 15575. 

 §1°  Conforme  Ata n° 003/2012, ficam aprovadas: 

 I - DANUR CONSTRUTORA E INCORPORADORA – Construção de 

Residencial Multifamiliar,  Matrícula 15228, localizado na Rua 416, lote 116 do Jardim 



Morretes II. Apresentou estudo dos apartamentos tipo e locações das vagas de 

estacionamento. 

 II - DANUR CONSTRUTORA E INCORPORADORA – Construção de 

Residencial Multifamiliar,  Matrícula 19210, localizado na Rua 420, lote 246 do Jardim 

Alessandra. Apresentou estudo dos apartamentos tipo e locações das vagas de 

estacionamento. 

 III - SIDNEY CLAUDIO EVANGELISTA - Construção de Residencial 

Multifamiliar, Matrícula 01142, localizado na Rua 424, lote 49 do Jardim Cardeal. 

 IV - MAFEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - Construção de 

Residencial Multifamiliar, Matrícula 14346, localizado na Rua 816-B, 

desmembramento aprovado em 07/03/2006, lotes 07 e 08 no Bairro Alto São Bento. 

 §2°  Todos os casos abaixo citados serão analisados pela Fundação Ambiental 

do Meio Ambiente – FAACI: 

 I - JOSÉ CARLOS EDUARDO – Construção de Residência Unifamiliar, 

Usucapião Processo n°125.11.009609-0, em Zona Rural de Preservação – ZRP 

 II - SIDNEI STESKO BUJDANOVICZ - Construção de Residência Unifamiliar, 

Matrícula 25286, lote 07 , quadra B-n°725, do Jardim Alessandro, em Zona Rural de 

Preservação – ZRP. Anexo Parecer Ambiental 778/11 com parecer favorável em se 

tratando da localização do imóvel. 

 III - GABRIELLLE D. DAMASCENO – Construção Comercial para instalação de 

marcenaria, Matrícula 05369, na Rua 600 com a Rua 620, na Zona Residencial 3, ZR3. 

 IV -CARLOS LOUREIRO – Ampliação de Indústria já instalada – Artigos 

esportivos de praia, Matrícula 14778, 14779, 14780, 14781, lotes 06, 07, 08 e 09 do 

Jardim Carolina, na Zona Residencial 3, ZR3. Anexo Requerimento e Levantamento 

Topográfico. 

 

 

 Art. 4° A empresa Russi & Russi solicitou a ampliação comercial do Shopping 

Center Permanente localizado em ZMD 1 – Zona de Desenvolvimento Linear, de ativi-



dades Setoriais – atividades de grande porte, sendo que não a necessidade de pare-

cer deste conselho, uma vez que seu uso é permitido. 

 

 Art. 5° A empresa GEA Gerenciamento Engenharia LTDA, conforme Protocolo n° 

425/11, solicitou a viabilidade de implantação de rampa mecânica que permitisse 

acesso ao empreendimento, ocasionado pela falta de área necessária para o acesso 

de manobras internas de veículos, sendo  aprovado por unanimidade. 

 

 Art. 6° Fica aceito o uso de duplicadores mecanicos de vagas de garagem 

permitindo a utilização de dois veículos no espaço físico onde haja a possibilidade de 

somente um veículo, não afrontando o disposto no Art. 24 da Lei Complementar 

11/2002, desde que atendidos os seguintes itens: 

 I - Deverá ser apresentado documento de responsabilidade técnica de profissi-

onal habilitado para instalação e manutenção dos mesmos como condicionante para a 

emissão do habite-se, devendo ser mencionado no Alvará de Construção 

 II - As dimensões do duplicador não deverão exceder as dimensões das vagas 

da garagem onde estará inserido 

 III - Deverá possuir sensor de presença contra acionamentos acidentais; 

 IV - Deverá ser realizada vistoria na garagem para constatação do funciona-

mento do duplicador para a emissão do Habite-se, devendo ser mencionado no Alvará 

de Construção. 

 V - Deverá ser apresentada Nota Fiscal de aquisição do equipamento com as 

características técnicas do mesmo para a emissão do Habite-se, devendo ser menci-

onado no Alvará de Construção. 

 VI - O duplicador deverá ser aceito somente para casos onde os espaços sejam 

destinados a garagem de uma única unidade autônoma. 

 VII - O pé direito máximo deve respeitar o disposto na Lei Vigente. 

 Paragrafo único. Para efeito de aprovação não deverá ser computada a área 

adicional gerada pelo equipamento. 



 

 Art. 7° Conforme deliberação do CMPU, há urgência de tramitação da Lei para 

Interesse Social, para que se possa considerar pelo setor de análise esse tipo de 

construção, uma vez que o prazo limite para aceite de protocolo de viabilidades foi 

Instituido pela Resolução n° 001/2011, Capítulo III, Art. 7° Paragrafo único. 

 Paragrafo único. Conforme a Ata n° 003/2012, foi exposto pela secretaria de 

Gestão Urbana, projetos já protocolados na secretaria, e em análise, de Interesse 

Social de grandes empreendimentos, sendo citados os projetos de SIROL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA, protocolo 085/12, com 60 apartamentos, 01 

sala comercial num gabarito de 13 pavimentos e área de edificação de 6.394,42m²; 

CONCEPT CONSTRUTORA E INCORPORADORA, protocolo 086/12, de um 

Condomínio Social, com 45.198,86m² de área da edificação, sendo distribuídos em 04 

torres, totalizando 496 unidades privativas e 548 vagas de estacionamento. 

 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Itapema, 17 de Agosto de 2012. 

 

 

 

Presidente do Conselho Municipal de Planejamento Urbano 

 

 

 


