
RESOLUÇÃO n° 010/2012 

Ratifica as decisões tomadas pelo Conselho 

Municipal de Planejamento Urbano. 

 

 CONSIDERANDO, as decisões do Conselho Municipal de Planejamento 

Urbano tomada em reunião com ata 12/CMPU/2012 lavrada em 01 de agosto de 

2012. 

 

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

Conselho Municipal de Planejamento Urbano: 

      

     RESOLVE 

 Art. 1°  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° 012/2012, foi julgado processo de: 

 I - CAROLINE E CRISTINE DOS SANTOS – Apresentou documentos de 

propriedade, com RIPs. A viabilidade já passou pelo CMPU em ATA 09/2011 de 30 de 

novembro de 2011 e a mesma foi negada devido a Recomendação do Ministério 

Público Federal. O CMPU manifesta-se contrário a aprovação da viabilidade única e 

exclusivamente para assim atender a recomendação do MPF, que trata sobre a área 

em questão. Na atual reunião continua a decisão da reunião anterior. 

 II – ASSOCIAÇÃO PROCONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

MANCHESTER - Protocolo 395/11, o CMPU deu parecer favorável ao projeto. 

 

 



 Art. 2°  Para retificação de decisão anterior deste conselho, tomada em reunião 

de 04/11/2009, ata n°10, no que concerne a omissão de recuo/alinhamento frontal em 

terrenos localizados de frente para o mar no bairro Meia Praia (no trecho 

compreendido entre a Rua 203 e divisa com o Município de Porto Belo-SC), a 

oritentação passa a contar com a seguinte redação: 

“Nos terrenos que não possuam profundidade para implantação de 

empreendimento com térreo mais treze pavimentos (respeitando recuo 

de 35 metros do alinhamento dos prédios existentes) será permitida a 

edificação de edifícios com térreo mais sete pavimentos que respeitem o 

alinhamento dos prédios existentes; terrenos que se estendem da orla 

até a Avenida Nereu Ramos e que tenham viabilidade de térreo mais 

treze pavimentos, terão de seguir o alinhamento dos prédios existentes 

e, a partir deste marco, respeitar um recuo de 35 metros para a 

construção da torre, respeitando-se, em qualquer dos casos, a área já 

concedida ao Município para a implantação do parque linear, com 

análise das demais situações caso a caso”.  

  

 

 Art. 3°  Conforme  Ata n° 012/2012, foram julgadas para usos permissíveis: 

 I - VANDERLEI JACOBS METZ posto de gasolina aprovada desde que 

respeitados os recuos pertinentes, pela Lei 11/2002 e da Autopista Litoral Sul e 

apresentada a matrícula onde estipula a testada do lote. Ratificado na atual reunião. 

 II - ALOJAMENTO regularização, viabilidade negada por não existir alojamento 

na legislação, adaptar o pedido para finalidade mais específica. 

 III - ROSECON viabilidade para construção à beira mar, aprovada, desde que 

seja no alinhamento dos prédios existentes e atendidas as disposições da legislação 

vigente. 

 IV - ROSISLAINE FONTANA necessário anexar documentação para dar 

andamento à viabilidade. 



 V - GUIDO KLEIS viabilidade para construção de escola particular na Rua 318, 

necessita apresentação a este conselho de estudo de impacto de vizinhança no 

tocante à circulação viária e maiores informações sobre a finalidade da escola. 

 VI - MÁRIO FREITAS GONÇALVES o conselho deu o parecer favorável à 

construção da pousada, desde que siga a legislação vigente. 

 

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

Itapema, 06 de setembro de 2012. 

 

 

 

Presidente do Conselho Municipal de Planejamento Urbano 
 

 

 


