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Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino 

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos” 

 

 
 

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica, propõe a seguinte 

emenda ao PROJETO DE LEI COMPLEMTAR 010/2019. 

 

  EMENDA MODIFICATIVA NÚMERO _________ 

 

 Art. 1 - Modifique a redação do artigo 3º do projeto de lei Complementar em epígrafe, o qual passará 

a vigorar nestes termos: 

 

  “Art. 3º (...) 
                             ------------------- 

                                                    ------------------- 

                                                    ------------------- 

                                                    ------------------- 

                                                    ------------------- 

                                                    ------------------- 

                                                    ------------------- 

                             ------------------- 

                                                    ------------------- 

 

O EIXO URBANO 3 – EU3 – Apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: 

                
a) -------------------- 

b) -------------------- 

c) -------------------- 

d) Recuo frontal mínimo de 5 (cinco) metros do alinhamento do muro. 
e) -------------------- 

f) -------------------- 

g) -------------------- 

h) Parcelamento do solo com lote mínimo de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), testada mínima de 12m (doze metros) para via pública e unidade 

autônoma mínima de 360m² (Trezentos e sessenta metros quadrados). 
i) -------------------- 

j) ------------------- 

10) Respeitar recuos frontais da edificação e alinhamento das divisas do lote, ambos contados a partir do eixo 

da via, conforme seguintes critérios: a) Na Avenida Governador Celso Ramos, entre a BR 101 e a rótula de 

acesso à Rua Hironido Conceição dos Santos o recuo para o alinhamento da divisa é de 12,50m e para o 

alinhamento da edificação é de 16,50m; b) Na Avenida Governador Celso Ramos entre a Rótula que dá acesso 

à Rua Hironido Conceição dos Santos e a Rua Lucio José Airoso, o recuo para alinhamento do muro é de 9,50m 

e para o alinhamento da edificação é de 13,50m; c) Em toda a extensão da Avenida Colombo Machado Salles, 

o recuo frontal é de 9,50m para o alinhamento do muro e de 13,50m para o alinhamento da edificação; d) Em 

toda a extensão da Avenida Hironido Conceição dos Santos o recuo frontal é de 9,50m para o alinhamento do 

muro e de 13,50m para o alinhamento da edificação; f) Em toda a extensão da Rodovia SC 135 o recuo frontal 

é de 10,00m para o alinhamento do muro e de 14,00m para o alinhamento da edificação. 

                  

                        

                                                            Porto Belo, 09 de agosto de 2019.  

 

Vereadores:  

   

                   Altino Torquato dos Santos Júnior                                        Joel Orlando Lucinda 

 

                             

                           Silvana Nunes Stadler                                                       |Jonas Amadeu Raulino .   
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