CONSULTA PÚBLICA PARQUE URBANO MARINA BEIRA MAR – AGO 2016

OBJETIVOS
Implantação de Parque Urbano e Marina na Avenida Beira Mar Norte e através dele:

Resgatar a relação da Cidade com o Mar;
Ampliar as opções de lazer na região de maior densidade demográfica da cidade;
Gerar de empregos e oportunidades com os novos negócios a serem implantados;
Favorecer o desenvolvimento náutico do Município;
Promover a integração de modais de transporte, como os futuros BRT e transporte
marítimo;
Incrementar o turismo;
Atender a demanda reprimida por este tipo de equipamento que hoje não existe na cidade;
Fortalecer as atividades econômicas existentes no entorno como estabelecimentos
comerciais, educacionais, de hotelaria, serviços e gastronomia.

ATIVIDADES EXECUTADAS

Elaboração do Decreto PMI
Doação dos estudos base ACIF/
Floripamanhã
Elaboração do Chamamento
Público - PMI

Publicação
12/11/15

25/11/2015
Lançamento PMI
02/12/15

Elaboração do TR Ambiental EIA RIMA
Entrega das
propostas
07/06/16

Elaboração dos Estudos e Projetos

Análise das propostas apresentadas
Envio a CMF do Projeto de Lei da
Concessão
Consulta Pública do Projeto Parque
Urbano
Elaboração do Edital de Concessão

Divulgação
dos
vencedores
01/07/16
20/06/2016

ago/16

jul/16

jun/16

mai/16

abr/16

mar/16

fev/16

jan/16

dez/15

nov/15

out/15

Atividades Executadas

set/15

PARQUE URBANO E MARINA BEIRA MAR

ETAPAS DO PROJETO
ETAPA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS:
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI):
É o instrumento pelo qual os particulares formalizam seu interesse em propor
estudos, projetos e soluções para a Administração Pública, com vistas à
estruturação futura de um projeto de concessão ou de PPP;
Ao todo cinco empresas foram habilitadas a participar do PMI do Parque Urbano e
Marina Beira Mar, sendo que duas entregaram os estudos que servirão de base
para o termo de referência e o edital de licitação de concessão para a implantação
dos equipamentos;
Os seguintes estudos foram entregues pelas empresas:
Produto 1: Diagnóstico ambiental simplificado;
Produto 2: Estudo de territorialidade;
Produto 3: Estudo de Impacto simplificado;
Produto 4: Estudo preliminar arquitetônico e urbanístico;
Produto 5: Estudo de viabilidade econômico-financeiro;
Produto 6: Aspectos legais.

LOCALIZAÇÃO

350 mil m²

O Parque Urbano e Marina será
implantado na Avenida Rubens
de Arruda Ramos – Beira Mar
Norte, onde hoje encontra-se a
Praça de Portugal estendendo-se
até a Praça do Sesquicentenário

JUSTIFICATIVA
O Plano de Ordenamento Náutico de Florianópolis
ressalta a condição física da costa oeste como seu principal
atributo para a instalação de empreendimentos náuticos. A
linha da costa nesta região é derivada de intervenções
humanas com aterros e enrocamentos, configurando um
sítio com menores interferências no meio ambiente, bem
como menos impactos ambientais e conflitos;
Estudos Geofísicos, Batimétricos e Geotécnicos indicaram
a área proposta como a mais apta da região para a
implantação do Parque e Marina, visto a inexistência de
rochas e calado mais profundo, exigindo menos dragagens;
Pelo público a que atende diariamente a estrutura de lazer
da Beira Mar Norte demanda da criação de uma área mais
ampla para a disposição de uma maior variedade de
atividades esportivas e de recreação.

RESGATE HISTÓRICO

Beira-Mar Norte na década de 1930

Trapiche DNPN/Praia de Fora em 1940

Trapiche da praça Esteves Júnior na metade
do século passado

Praia do Müller na década 1950
Fonte http://www.desterrohoje.com.br/

ANÁLISE DOS PROJETOS
Para acompanhamento e análise dos projetos foi criado Grupo Técnico composto por
equipe multidisciplinar da PMF;
Entre as entidades que participaram da análise dos projetos, por meio de opiniões e
auxiliando o grupo técnico, estavam a OAB, ICMBio, Acatmar, AsBEA,
Fundação Certi e o CREA/SC;
Uma equipe formada por detentores de notório saber também prestou consultoria e
suporte para a análise dos projetos. Seus membros, que atuaram de forma voluntária,
foram: Amyr Klink, com experiência no setor náutico; Jaime Lerner, projeto urbanístico;
Nelson Ronnie dos Santos, superintendente do BRDE, que deu sua opinião na parte de
economia, e José Eduardo Azevedo Fiates, diretor executivo do Sapiens Parque, que
opinou em relação à inovação e tecnologia.

ESTUDO PRELIMINAR PARQUE E MARINA
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Parque Urbano de 123 mil m²
Marina pública para 60 embarcações
Marina Privada para cerca de 624 embarcações

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

IMAGENS DO PROJETO

Com a análise definida, o passo agora é aguardar a aprovação do projeto da Lei
de Concessão, que já foi encaminhado à Câmara Municipal, para que possa ser
elaborado e lançado o edital de licitação da concessão para a implantação do Parque
Urbano e Marina na Beira-mar Norte. O projeto prevê a concessão do espaço pelo
período de 30 anos para a empresa que for implantar o Parque Urbano e Marina,
tempo considerado necessário para o retorno dos investimentos que serão realizados
pela iniciativa privada. Em paralelo a isso, colocamos os estudos em Consulta Pública,
para que possamos ter opinião dos florianopolitanos sobre os estudos e projetos.
Contamos com a sua contribuição!

