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PARECER DE VISTA 

 

DO RELATÓRIO  

 Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 01911/2022, que “ALTERA A 

LEI COMPLEMENTAR N. 482, DE 2014 (PLANO DIRETOR DE FLORIANÓPOLIS) E 

CONSOLIDA SEU PROCESSO DE REVISÃO”. 

A Diretoria Legislativa certifica a inexiste ncia de legislaça o municipal, e que na o 

tramita mate ria com a finalidade de alterar a Lei Complementar n. 482, de 2014 

(Plano Diretor de Floriano polis) e Consolida seu Processo de revisa o. 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo realiza manifestaça o 

indicando a normal tramitaça o da mate ria, mas alerta: “para que na análise do 

mérito obrigatoriamente sejam avaliados, criteriosamente, os quesitos ambientais, 

urbanísticos, jurídicos e outros vinculados ao processo de planejamento urbano”. 

Sugere a necessidade de manifestaça o te cnica da Fundaça o do Meio Ambiente – 

Floram e apresenta diversas ressalvas que sera o apontadas na ana lise do presente 

PARECER DE VISTA.   

A Procuradoria da Casa exarou parecer FAVORA VEL com ressalvas: 

“recomendamos de imediato aos senhores vereadores que observem os 

prazos, interstícios, audiências públicas, pedidos de vistas, tramitações 
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nas comissões, deliberações do CONAMA, regras do Estatuto das 

Cidades, as áreas consolidadas, conflitos de legislações e competências, 

aglutinação de todas as leis e normas pertinentes, o livre 

acompanhamento das comunidades e cidadãos interessados, evitando 

macular o amplo debate do Projeto.” 

Encaminhado a  Comissa o de Constituiça o e Justiça, o relator vereador Joa o 

Cobalchini exarou parecer pela DILIGE NCIA EXTERNA:  

“Assim, VOTO pela conversão do projeto em DILIGÊNCIA EXTERNA 

para manifestação da FLORAM, IMA, IBAMA e ICMBio acerca das 

alterações propostas neste Projeto de Lei Complementar, com 

pronúncia expressa relacionada à existência de invasão de 

competência à legislação ambiental pertinente a cada órgão, bem 

como, da sua constitucionalidade e legalidade, tendo em vista que a 

Constituição Federal definiu que é competência concorrente da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção ao meio 

ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas, a 

proteção das paisagens naturais notáveis, além da preservação das 

florestas, da fauna e da flora (CF, art. 23, VI e VIII).”  

 Em dilige ncia a  Fundaça o Municipal do Meio Ambiente, sem apresentaça o do 

parecer te cnico, a Superintendente da FLORAM realiza manifestaça o subjetiva:  

“venho, na condição de Superintendente da Fundação Municipal 

do Meio Ambiente – FLORAM, manifestar-me favoravelmente às 

alterações propostas no Projeto de Lei Complementar que 

altera o Plano Diretor do Município de Florianópolis” 

Cabe destacar que foi solicitada a dilaça o de prazo para a elaboraça o do 

parecer te cnico:  



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

GABINETE DO VEREADOR MARCOS JOSÉ DE ABREU - MARQUITO 

 
 

Rua: Anita Garibaldi, n° 35 – 5º andar - Centro.  
Florianópolis – SC - CEP 88.010-500 

Fone: 48 3027-5812 / 3027-5796 / 3027-5798 / 3027-5790 
 
 

 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

GABINETE DO VEREADOR MARCOS JOSÉ DE ABREU - MARQUITO 

 
 

Rua: Anita Garibaldi, n° 35 – 5º andar - Centro.  
Florianópolis – SC - CEP 88.010-500 

Fone: 48 3027-5812 / 3027-5796 / 3027-5798 / 3027-5790 
 
 

O Instituto Chico Mendes de Conservaça o da Biodiversidade 

(ICMbio), por meio do Ofí cio SEI nº 1069/2022-GR-5/GABIN/ICMBio, 

solicita dilaça o do prazo:  

“Contudo, uma análise expedita de nossa equipe técnica identificou que 

há diversos e significativos equívocos no mapeamento de áreas de 

preservação permanente (APP), os quais poderão resultar em danos 

ambientais às unidades de conservação federais, caso o zoneamento 

proposto para essas áreas seja realizado. 

Por isso, estaremos procedendo uma análise mais detalhada do 

documento e dos mapas a ele inerentes, organizados em uma 

Informação Técnica específica sobre o tema. Todavia, considerando a 

complexidade e grande quantidade de informações e dados a serem 

avaliados para elaboração do parecer; as proximidades com a 

finalização do ano e período de férias da maioria dos servidores; e ainda 

a grande quantidade de documentos e prazos a serem concluídos nestas 

últimas semanas do ano; informamos que o prazo previsto para 

entrega do parecer é março de 2023.” 

 

A dilige ncia encaminha ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina 

(IMA) encontra-se na preside ncia do o rga o e ate  a presente data na o foi 

encaminhada nenhuma resposta.  
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O Relator do projeto apresentou parecer favora vel da mate ria e foi deferida 

vista coletiva. 

Apo s a apresentaça o do parecer do relator, FATOS NOVOS foram 

encaminhados a  presente proposiça o (anexos ao parecer):  

- Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA); 
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-  Parecer Te cnico PTEC nº  840/FLORAM/DILIC/DELIC/2022, da 

Fundaça o Municipal do Meio Ambiente do municí pio de 

Floriano polis.  

 

A Fundaça o de Meio Ambiente do Municí pio de Floriano polis, por meio do 

OE 74/FLORAM/GAB/2022, encaminhou parecer te cnico (Parecer Te cnico PTEC nº  

840/FLORAM/DILIC/DELIC/2022) a  presente proposiça o. 

 

 

 O Parecer Te cnico PTEC nº  840/FLORAM/DILIC/DELIC/2022 da Fundaça o 

de Meio Ambiente do municí pio de Floriano polis discorre preliminarmente:  

“O processo em epígrafe foi recebido pela Superintendência da 

Floram no dia 09/11/2022, tendo sido tramitado para 

manifestação técnica em 28/11/2022, portanto com o prazo de 

quinze dias expirado. Assim, por meio do Ofício n. 

686/2022/GAB, emitido em 25/11/2022, a Superintendente da 

Floram solicitou à Casa Civil dilação do prazo para resposta em 
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adicionais 15 (quinze) dias, para fins de atendimento ao 

solicitado.  

Ainda com relação ao prazo para resposta, em 05/12/2022 o 

corpo técnico da DILIC/Floram encaminhou à Superintendência 

da Floram o Processo Interno nº I 8997/2022 (anexado ao 

presente), solicitando, por meio de Comunicação Interna nº 

054/2022 – DILIC, dilação de prazo para que tivéssemos tempo 

factível à resposta requerida. A Superintendência enviou à Casa 

Civil, em 08/12/2022, o Ofício nº 705/2022-GAB, realizando a 

solicitação.  

Como em 09/12/2022, a equipe técnica ainda não havia 

recebido uma resposta formal da Superintendência, afirmativa 

sobre a concessão da dilação de prazo, a análise apresentada no 

presente parecer foi encerrada, pela preocupação de que o 

prazo originalmente oferecido já se estava finalizando. Assim, 

informamos que não foi possível realizar a análise integral da 

matéria, e necessitamos de mais prazo para finalizá-la com a 

devida qualidade e responsabilidade.” 

Diante do prazo disponibilizado a  ana lise ser inexequí vel, os te cnicos da 

FLORAM realizam as seguintes consideraço es: 

“É objetivo do Plano Diretor vigente a manutenção das funções 

ambientais existentes na cidade, devendo-se, como princípio, 

preservar as zonas naturais extensas existentes entre as zonas 

urbanizadas, erradicando ou reduzindo o seu impacto negativo 

na conformação da paisagem. A organização territorial por meio 

do modelo polinucleado, baseado no fortalecimento de 
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centralidades urbanas, deve se pautar por diminuir a pressão de 

crescimento nas áreas de interesse ambiental.  

Conforme expressado Art. 5º, § 3º da LC 482/2014, “o direito à 

habitação não pode se sobrepor ao uso adequado da 

propriedade nem ao que também é direito de todos, como o 

usufruto da natureza e o direito à paisagem”.  

O artigo 9º também prevê que o Plano Diretor deve garantir “o 

uso e a ocupação justa e equilibrada do seu território, de forma a 

assegurar a todos os seus habitantes condições de bem estar, 

qualidade de vida, inclusão e segurança, na conformidade com o 

disposto nos arts. 100 e 101 da Lei Orgânica do Município de 

Florianópolis.  

De acordo com o exposto, observamos que as propostas de 

alteração do Plano Diretor, contidas no PLC nº 1.911/2022, 

destoam desses princípios, diretrizes e objetivos da Lei 

Complementar nº 482/2014. Portanto, não encontram base legal 

que as justifiquem.  

As alterações propostas reduzem a proteção ambiental do 

município, ao extinguirem Áreas de Preservação Permanente - 

permitindo, inclusive, ocupações em áreas declivosas e de maior 

risco; ao possibilitarem o uso e a ocupação - sem projeto amplo - 

de Áreas de Urbanização Especial (AUE); ao permitirem 

atividades abrangentes em Área Verdes de Lazer - desvirtuando 

suas funções -, e ao extinguirem Áreas de Estudo Ambiental 

(AEA), entre outros aspectos discutidos neste parecer. As 
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intervenções pretendidas em AUE contradizem veementemente o 

objetivo de preservar as zonas naturais extensas existentes entre 

as zonas urbanizadas, controlando o seu impacto negativo na 

conformação da paisagem. Contraria também o princípio de se 

diminuir a pressão de crescimento nas áreas de interesse 

ambiental, assim como, também, a extinção da AEA.  

Conforme definido no art. 9º da Lei nº 482/2014, “os princípios e 

diretrizes do Plano Diretor são de aplicação obrigatória pelos 

agentes públicos nas ações de execução e controle”. Se vier a 

vigorar a redução da proteção ambiental municipal, por meio do 

presente PLC, automaticamente os agentes públicos estarão 

desobedecendo aos princípios e às diretrizes, pois estes estipulam 

a manutenção da proteção ambiental e da paisagem.  

Ressaltamos que a previsão de maior adensamento populacional, 

inclusive em áreas sensíveis ambientalmente, precisaria estar 

fundamentada em estudos de impacto ambientais. Esta diretoria, 

no curto prazo oferecido para resposta à presente demanda, não 

teve possibilidade de desenvolvê-lo. No entanto, entendemos que 

estudos de impactos ambientais são imprescindíveis à avaliação 

aprofundada das alterações propostas no PLC 1911/2022.  

Entendemos que a falta de infraestrutura básica, em muitas 

áreas que se pretende ocupar, como é o caso da falta de 

esgotamento sanitário no município de Florianópolis, pode 

potencializar problemas ambientais decorrentes.  
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Cabe ressaltar que o impacto referente ao aumento da ocupação 

e consequente incremento na geração de efluentes sanitários 

deveria ser avaliado considerando a capacidade de diluição e 

autodepuração do meio, sendo estudadas propostas e adotadas 

soluções, antes da permissão de adensamento, para as bacias 

que não possuam estrutura compatível para recepcionar tais 

aportes. Os cenários de universalização da coleta e tratamento 

de efluentes esbarram nas restrições técnicas e ambientais das 

alternativas de disposição dos efluentes atualmente presentes na 

ilha.  

A proposta do PLC nº 1.911/2022 traz a possibilidade de 

incremento ao potencial construtivo, seja por aumento da taxa de 

ocupação, seja por aumento de gabarito, sem considerar o 

impacto elencado, podendo refletir em deterioração da qualidade 

da água dos corpos d´água receptores, da balneabilidade das 

praias, dos manguezais, da biota aquática e demais ambientes, 

resultando também em possível impacto à saúde pública.  

As diretrizes específicas do Plano Diretor devem estar articuladas 

e integradas com as demais políticas e planos municipais, tais 

como o plano municipal integrado de saneamento básico, plano 

municipal de gestão de resíduos sólidos, o plano municipal de 

conservação e preservação da mata atlântica, dentre outros.” 
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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), 

por meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Em síntese, quanto aos dispositivos cujos conteúdos têm implicação 

direta com a gestão ambiental de bens ou espaços especialmente 

protegidos de interesse ambiental federal prioritário do IBAMA, de 

forma objetiva, sugere-se o seguinte:  

a) Propõem-se a seguinte redação ao art. 7º, parágrafo único: 

"havendo conflito entre os termos legais prevalecerá à redação mais 

favorável ao interesse público";  

b) Manter o dispositivo atualmente vigente para o art. 8º, inciso I, da 

Lei Complementar nº 482/2014;  

c) A exclusão do art. 35-A, proposto no PLC 1.911/2022, ou a 

adequação da redação dos seus dispositivos, de forma a harmonizá-los 

com a tese fixada pelo STJ no Tema 1010, e aos os procedimentos e 

condições definidos nos arts. 3º, caput, inciso XXVI, 4º, caput, inciso I, e 

§ 10, da Lei nº 12.651/2012, com alterações dadas pela Lei nº 

14.285/2021;  

d) A manutenção dos dispositivos atualmente vigentes, definidos nos 

incisos I e IX, do § 1º, art. 42, da Lei Complementar nº 482/2014; e  

e) A rejeição das propostas do Projeto de Lei Complementar nº 

1.911/2022 para alterações e inclusões de dispositivos no art. 42, § 1º, 

inciso I, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei Complementar nº 482/2014;  

f) Manter os dispositivos atualmente vigentes para o art. 43, da Lei 

Complementar nº 482/2014.;  
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g) A exclusão do art. 44-A, proposto no PLC 1.911/2022;  

h) A exclusão do art. 48-A, proposto no PLC 1.911/2022;  

i) A manutenção do dispositivo atualmente vigente para o art. 51, da 

Lei Complementar nº 482/2014;  

j) Propõe-se a seguinte redação ao art. 75-B, caput: "a ocupação dos 

terrenos confrontantes com orla marítima deverá manter um 

afastamento mínimo em relação aos limites de final de praia ou topo 

de costão não inferior a 15,00m (quinze metros)";  

k) A manutenção do dispositivo atualmente vigente para o art. 119, da 

Lei Complementar nº 482/2014;  

l) A exclusão do § 3º, do art. 204, proposto no PLC 1.911/2022;  

m) A manutenção do dispositivo atualmente vigente para o art. 205, da 

Lei Complementar nº 482/2014.  

O presente Parecer limitou-se à análise das propostas de 

dispositivos normativos e não foram realizadas análises espaciais. 

Sugere-se, ainda, que as propostas de instrumentos urbanísticos 

especiais e as alterações de índices urbanísticos sejam objeto de análise 

detalhada pelos órgãos locais com atuação direta em meio ambiente 

artificial com objetivo de identificar eventuais retrocessos que possam 

impactos ambientais negativos ao espaço urbano. Sugere-se, ainda, a 

realização de consultas às outras instituições federais com atribuição 

para matéria ambiental, em especial: o ICMBio (unidades de 

conservação federais) e o IPHAN (meio ambiente cultural)”. 
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No entanto, com a apreciaça o dos pareceres te cnicos encaminhados a  

presente mate ria, realizo a ana lise.  

Segue análise 

 

DA ANÁLISE 

  

Por se tratar da consolidaça o de um processo de REVISA O do Plano Diretor do 

municí pio de Floriano polis, devemos aplicar o art. 336 da Lei Complementar 

482/2014 que apresenta as exige ncias mí nimas para a alteraça o ou revisa o da 

mesma, que ja  esta o adequadas ao que rege o Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 

2001.  

“Art. 336. Esta Lei Complementar deve ser revisada 

obrigatoriamente no máximo a cada dez anos.  

§1º O Poder Executivo, por meio do órgão municipal de 

planejamento, coordenará e promoverá os estudos necessários 

para a revisão do Plano Diretor.  

§2º Qualquer proposta de modificação, total ou parcial, em 

qualquer tempo, deste Plano Diretor deverá ser objeto de 

debate público e parecer prévio do Conselho da Cidade, antes de 

sua votação pela Câmara Municipal.  

§3º As revisões ou alterações desta Lei Complementar serão 

votadas em dois turnos, com interstício mínimo de um mês.  

§4º As revisões ou alterações desta Lei Complementar só serão 

votadas após decorridos trinta dias da data de sua publicação 
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na imprensa local e após a realização de consulta formal à 

comunidade da região impactada, mediante edital de 

convocação lançado com antecedência mínima de quinze dias.  

§5º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar 

deverá envolver estudo global do respectivo Distrito, isolado ou 

em conjunto, e ser acompanhada de análise de seu impacto na 

infraestrutura urbana e comunitária.  

§6º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar 

deverá ser instruída com parecer técnico do órgão municipal de 

planejamento e demais órgãos afins com a matéria tratada.  

§7º Nas audiências públicas e nos debates com a participação 

da população, os presidentes ou representantes de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade para se 

manifestarem em nome da entidade deverão apresentar, para 

ser anexada ao processo, cópia da ata da assembleia de sua 

posse e/ou procuração outorgada pelo presidente ou 

representante da entidade com poderes especiais para tanto. 

Mesmo entendendo que a alteração é necessária, pois muitos 

proprietários de imóveis na cidade estão sendo duramente 

penalizados, pois mesmo possuindo imóveis com escritura 

pública, em loteamentos aprovados, estão impossibilitados de 

fazerem uso do mesmo”. 

 

E  importante destacar o “Título I Da Política de Desenvolvimento Municipal 

Capítulo I Dos Princípios e Diretrizes” da referida lei:  

 

Art. 8º Constituem princípios deste Plano Diretor: 
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I - a preservação do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio cultural, e a consideração do caráter insular da maior 

parte do território municipal, da capacidade de suporte do meio 

natural e dos riscos decorrentes de alterações climáticas como 

limitadores do crescimento urbano;  

II - o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada da Zona 

Costeira; 

III – a função social e ambiental da propriedade privada, e a 

função social dos espaços de propriedade pública destinados ao 

uso comum;  

IV – a integração metropolitana e a função administrativa do 

território municipal como sede do governo estadual;  

V - a gestão democrática e participativa;  

VI – a concentração da urbanização vertical em zonas 

determinadas, onde os coeficientes de aproveitamento máximos 

e o número de pavimentos máximo possam ser atingidos através 

da outorga onerosa do direito de construir, complementada, onde 

houver permissão, com o uso da transferência do direito de 

construir;  

VII - reabilitação e requalificação das urbanizações espontâneas 

em encostas, planícies e várzeas;  

VIII - participação dos investidores e empreendedores nos custos 

dos equipamentos e da infraestrutura necessários à produção do 

solo edificável;  

IX - reconhecimento e valorização da propriedade pública dos 

elementos naturais;  
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X - apropriação social da mais valia oriunda das alterações dos 

índices de construção;  

XI - preservação de zonas naturais suficientemente extensas entre 

as zonas urbanizadas mediante nítida separação espacial, 

erradicando ou reduzindo o impacto negativo da urbanização 

linear na conformação da paisagem e na estrutura da mobilidade 

urbana; e  

XII - incentivo e recompensa aos proprietários privados de áreas 

naturais preservadas, legitimamente tituladas, pelo uso 

adequado dos recursos ambientais.  

 

Art. 9º O Plano Diretor de Florianópolis tem como objetivo o 

pleno desenvolvimento das funções sociais, econômicas e 

ambientais da cidade, garantindo o uso e a ocupação justa e 

equilibrada do seu território, de forma a assegurar a todos os 

seus habitantes condições de bem estar, qualidade de vida, 

inclusão e segurança, na conformidade com o disposto nos 

artigos 100 e 101 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis.  

Parágrafo único. Os princípios e diretrizes enunciados no presente 

capítulo são de aplicação obrigatória e deverão ser considerados 

pelos agentes públicos na prática de todas as ações de execução 

e controle do Plano Diretor.  

Art. 10. São diretrizes do Plano Diretor do Município de 

Florianópolis:  
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I - a promoção de acordos institucionais com outras esferas do 

Poder Público para integração das respectivas ações 

administrativas de controle e gestão;  

II – a promoção da sustentabilidade ambiental, social, cultural, 

econômica e política do Município; 

III - a integração do município de Florianópolis na dinâmica da 

Região Metropolitana e sua consolidação como centro regional 

de desenvolvimento sustentável nos setores de turismo, lazer, 

educação, cultura e inovação tecnológica;  

IV - o incentivo às atividades produtivas locais através do apoio 

ao empreendedorismo e a mecanismos de geração de emprego e 

renda, em especial nas áreas de inovação tecnológica, cultura, 

lazer, pesca, gastronomia, turismo, artesanato, agropecuária, 

agricultura urbana e aquicultura; 

V – a criação, demarcação e gestão de áreas verdes, unidades de 

conservação e áreas de preservação permanente, inclusive nas 

encostas urbanas ameaçadas de ocupação, interligando-as por 

corredores ecológicos e protegendoas por zonas de 

amortecimento de impactos; VI – a promoção de padrões 

adequados de qualidade do ar, da água, do solo, dos espaços 

abertos, das vias e demais áreas públicas, de modo a garantir a 

todos um ambiente urbano saudável, livre de resíduos poluentes, 

inclusive da poluição visual e sonora;  

VII – reafirmação do modelo polinucleado de organização 

territorial, baseado no fortalecimento de centralidades urbanas, 
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diminuindo a pressão de crescimento nas áreas de interesse 

cultural e ambiental da cidade, otimizando a prestação de 

serviços de infraestrutura, qualificando as conexões de 

mobilidade, articulando o desenvolvimento urbano com os 

ecossistemas, propiciando conectividades biológicas e a 

preservação do patrimônio cultural, visando uma distribuição 

equilibrada e sustentável de pessoas e atividades econômicas;  

VIII – a revitalização e a requalificação das orlas marítima e 

lacustre do Município, garantindo e facilitando nestas o livre 

acesso do público, desobstruindo e implantando caminhos, 

valorizando as atividades turísticas e de lazer, implantando 

infraestrutura náutica, incentivando o transporte marítimo e 

apoiando a pesca artesanal e a aquicultura; 

IX - democratização do acesso à terra e à moradia, priorizando a 

habitação de interesse social e incentivando a regularização 

fundiária de assentamentos irregulares;  

X – a universalização da mobilidade e da acessibilidade, 

assegurando prioridade aos pedestres e pessoas portadoras de 

necessidades especiais em percursos contínuos desprovidos de 

obstáculos, favorecendo o ciclismo e desenvolvendo o transporte 

coletivo;  

XI – a afetação prioritária dos bens do domínio público municipal, 

como as praças, vias públicas e demais logradouros, ao uso 

coletivo e geral da população;  
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XII – a universalização do acesso ao saneamento básico; e XIII - a 

implantação do livre acesso à orla marítima, formando circuitos 

de lazer e ecoturismo. 

 

Para tanto, o Plano Diretor e  uma lei municipal que deve ser elaborada com a 

participaça o de toda a sociedade. Ele organiza o crescimento e o funcionamento do 

municí pio. No Plano esta  o projeto de cidade que queremos. Ele planeja o futuro da 

cidade decidido por todos. 

 

Exposta a introduça o principiolo gica, analisaremos a constitucionalidade e a 

legalidade da presente mate ria, compete ncia da Comissa o de Constituiça o e Justiça.  

 

Segue tabela:  
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Proposiça o em tramitaça o  Plano Diretor/2014 Fundamentação 

Artigo 02:  altera o Art. 2º 

“O Plano Diretor do 

Município de Florianópolis é 

o pacto que visa organizar a 

ocupação do território 

municipal ....  

(...) 

 

§ 4º As disposições desta 

lei devem ser 

interpretadas com a 

observância dos preceitos 

da Lei Federal n. 13.874, 

de 2019. (NR) 

Art 2º O Plano Diretor do 

Municí pio de Floriano polis e  o 

pacto que visa organizar a 

ocupaça o do territo rio municipal 

de forma a proporcionar 

qualidade de vida para o conjunto 

da populaça o, baseado nos 

valores sociais e deve garantir o 

desenvolvimento sustenta vel, 

praticado em estreita correlaça o 

com o meio ambiente e o 

patrimo nio cultural. O conjunto 

de princí pios e regras desta Lei 

Complementar e  o compromisso 

que transcende os interesses da 

Inconstitucionalidade do § 4º, que define que as disposiço es da Lei de Liberdade 

Econo mica sa o o referencial para interpretaça o do disposto no Plano Diretor, o 

que abre precedente para arguiço es de inconstitucionalidade, pois o PD deve se 

subordinar a s diretrizes gerais da polí tica urbana previstas no art. 2º do Estatuto 

da Cidade – EC (ordenar o pleno desenvolvimento das funço es sociais da cidade e 

da propriedade urbana, observando as 19 diretrizes gerais regulamentadas e 

impostas ao Municí pio no mesmo artigo), por respeito ao definido no art. 

182/CF, e aos princí pios gerais de direito pu blico. 

O municí pio esta  obrigado a adotar o EC e suas diretrizes como marco 

regulato rio do plano diretor, que te m força vinculante sobre o municí pio. Na o e  

opça o do Municí pio escolher outra lei basilar. 

E  um absurdo prever que uma norma urbaní stica de direito pu blico deva se 

subordinar a normas de uma lei federal, a qual busca abrir precedente para uma 

subordinaça o da ordem pu blica e interesse social a interesses econo mico-
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populaça o atual, trata-se de um 

pacto que protege a herança 

recebida da natureza e dos que 

no passado viveram na cidade e 

configura um trato de 

responsabilidade das atuais para 

com as futuras geraço es de 

cidada os de Floriano polis, para 

tanto, o Plano Diretor precisa ter 

como ponto de partida o 

reconhecimento geral e a 

proteça o que couber ao 

patrimo nio herdado pelas atuais 

geraço es, formado pelas dotaço es 

da natureza e realizaço es do 

ge nero humano. As a reas a serem 

privados. 

A lei de liberdade econo mica ainda vigora, mas, e  objeto de va rias aço es de 

inconstitucionalidade. 

Ale m disso, esse § 4º na o e  um dispositivo de diretriz (esta sim, poderia ter 

alguma carga de generalidade e abstraça o), mas quer ser um comando (“as 

disposiço es desta lei devem ser interpretadas...”). 
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ocupadas, as transformaço es que 

forem introduzidas, em maior ou 

menor intensidade, na o podem 

deixar de considerar a 

responsabilidade sobre esses 

acu mulos. (Lei Complementar nº 

482/2014). 

Artigo 5º altera o Art. 7º 

“Para os efeitos de aplicação 

desta Lei Complementar são 

adotadas as definições 

dispostas no Glossário, 

Anexo G01 integrante desta 

Lei Complementar, e 

conforme Código de Obras e 

Edificações do Município. 

Art. 7º Para os efeitos de 

aplicaça o desta Lei 

Complementar sa o adotadas as 

seguintes definiço es: (...) (Lei 

Complementar nº 482/2014). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“O dispositivo proposto ao parágrafo único, do art. 7º, ofende o 

princípio da primazia do interesse público sobre o particular, assim 

como, o princí pio in dubio pro natura, que rege a hermeneutica jurí dico-

ambiental (cf. STJ: REsp 1145083/MG, 1198727/MG, 1328753/MG, 

1367923/RJ, 1356207/SP, 1255127/MG, 1669185/RS, 1646193/SP e 

1787748/RS).  
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Parágrafo único. Havendo 

conflito entre os termos 

legais prevalecerá a 

redação mais favorável ao 

particular”. (NR) 

 

Propo em-se a seguinte redaça o ao art. 7º, para grafo u nico: "havendo 

conflito entre os termos legais prevalecera  a redaça o mais favora vel ao 

interesse pu blico". 

Artigo 6º altera o Art. 8º 

“Constituem princípios deste 

Plano Diretor:  

I - a preservação do meio 

ambiente, da paisagem e do 

patrimônio cultural, e a 

consideração do caráter 

insular da maior parte do 

território municipal, da 

capacidade de suporte do 

Art. 8º Constituem princí pios 

deste Plano Diretor: I - a 

preservaça o do meio ambiente, 

da paisagem e do patrimo nio 

cultural, e a consideraça o do 

cara ter insular da maior parte do 

territo rio municipal, da 

capacidade de suporte do meio 

natural e dos riscos decorrentes 

de alteraço es clima ticas como 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“As cidades necessitam considerar sua capacidade de suporte. No 

caso de Florianópolis, por ter a maior parte do território localizado 

em uma ilha costeira com ocupação da orla sujeita aos efeitos de 

fenômenos climáticos extremos, é necessário que os riscos sejam 

limitadores ao crescimento urbano, de forma a evitar-se novas 

ocupações sobre áreas de risco. 

Propõe-se a manutenção do disposi9vo atualmente vigente para o 
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meio natural e dos riscos 

decorrentes de alterações 

climáticas como 

limitadores do crescimento 

urbano;  

(...) 

 

limitadores do crescimento 

urbano; (Lei Complementar nº 

482/2014). 

art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 482/2014.” 

Artigo 17 altera o  

Art. 27. “A Política de 

Transporte Coletivo consiste 

em incentivar a livre 

concorrência na operação 

de meios de transporte de 

passageiros, de modo a 

aperfeiçoar e qualificar essa 

modalidade de transporte, 

Art. 27. A Polí tica de 

Desenvolvimento do Transporte 

Coletivo consiste em integrar em 

escala metropolitana as 

centralidades, as a reas ocupadas 

de um modo geral e os destinos 

naturais livres de ocupaça o mas 

portadores de valores educativos 

e turí sticos, atrave s de um 

Inconstitucionalidade do artigo 27: O texto proposto, traz uma carga de 

generalidade e abstraça o/imprecisa o que permite diversas 

interpretaço es (prevaleceria o interesse pu blico nelas?). Ale m disso, subverte os 

paradigmas promovidos pela redaça o do PD/2014 (mobilidade urbana/humana 

em favor de formaça o educacional e de um turismo de bases mais sustenta veis)  

 

Focar na lei de liberdade econo mica abre precedente para a temida insegurança 

jurí dica. Caso, aprovada, a alteraça o proposta prejudicaria a autonomia do ente 
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além de mitigar os volumes 

de fluxos no sistema viário. 

(NR) 

sistema hierarquizado de 

atendimento, servido por 

diversos modais e diferentes 

equipamentos de transporte 

coletivo, objeto de programa 

especí fico. (Lei Complementar nº 

482/2014). 

 

pu blico, pois o transporte coletivo passaria a ser subordinado aos entes e 

viabilidade econo micas privados, o que abriria precedente para ví cios de 

inconstitucionalidade. 

 

Artigo 21 altera o  

Art. 35-A “As áreas de 

preservação e faixas 

sanitárias das margens dos 

elementos hídricos em áreas 

urbanas consolidadas serão 

determinadas pelo Plano 

Municipal de 

Artigo 35A – NOVA REDAÇA O. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“As áreas de preservação permanente (APP) nas margens de 

elementos hídricos em áreas urbanas são estabelecidas pela Lei nº 

12.651/2012, considerada como norma geral federal para fins do 

art. 24, § 1º, da Constituição. As APPs para proteção de corpos 

hídricos não se restringem somente aos cursos d'água, também 
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Macrodrenagem. 

 

Parágrafo Único. Até a 

aprovação do Plano 

Municipal de 

Macrodrenagem, as faixas 

sanitárias observarão a 

legislação em vigor”. (NR) 

sendo aplicáveis ao entorno de nascentes, olhos d'água e 

reservatórios naturais e artificiais. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Recurso Especial (REsp) com 

repercussão geral, fixou a seguinte tese:  

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a 

extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente 

de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos 

caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar 

o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, 

c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garan9a ambiental a 

esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por 

conseguinte, à coletividade. (Tema 1010/STJ).” 

De imediato, cabe registrar que o dispositivo proposto para o art. 35-

A, Lei Complementar nº 482/2014, prevê o disciplinamento via Plano 

Municipal de Macrodrenagemda largura das APPs no entorno de 

qualquer curso hídrico, quando a previsão da Lei geral permite ao 
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município estabelecer larguras diversas das mínimas somente para 

margem de cursos d'água, não sendo possível regrar em valor 

inferior ao mínimo as APPs nos entornos dos demais corpos hídricos”. 

       

As a reas de preservaça o nas margens dos elementos hí dricos em a reas urbanas 

consolidadas sera o determinadas pelo Plano Municipal de Macrodrenagem, 

respeitadas as larguras mí nimas definidas na legislaça o federal e estadual. Para 

as a reas de preservaça o permanente em faixa marginal de cursos d'a gua, em 

a reas urbanas consolidadas, devera o ser obedecidos os procedimentos e 

condiço es definidos nos arts. 3º, caput, inciso XXVI, 4º, caput, inciso I, e § 10, da 

Lei nº 12.651/2012, com alteraço es dadas pela Lei nº 14.285/2021. 

 

Artigo 22 altera o Art. 42. 

“Para efeitos de aplicação 

do Plano Diretor, o 

território está dividido em 

Art. 42. Para efeitos de aplicaça o 

do Plano Diretor, o territo rio esta  

dividido em a reas delimitadas 

nos mapas em anexo que sa o 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis’ realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 22, altera o art. 42, no 

inciso I cria as Zona de interesse de proteção – ZIP, mas não definem onde serão 

aplicadas”. 
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áreas delimitadas ..., 

segundo as categorias a 

seguir:  

§1º Macro Áreas de Usos 

não Urbanos, com a função 

precípua de abrigar e 

desenvolver a 

biodiversidade:  

I - Zona de Interesse de 

Proteção (ZIP): espaço 

reconhecido pelo 

zoneamento municipal, 

cobertos ou não por 

vegetação, que podem ter a 

função de preservar o meio 

ambiente, a paisagem, o 

partes integrantes desta Lei 

Complementar, segundo as 

categorias a seguir: §1º Macro 

A reas de Usos na o Urbanos, com 

a funça o precí pua de abrigar e 

desenvolver a biodiversidade: 

I - A rea de Preservaça o 

Permanente (APP)- os espaços 

territoriais declarados de 

proteça o pela legislaça o 

urbaní stica anterior, 

notadamente pela Lei n. 2.193, de 

1985 e pela Lei Complementar n. 

001, de 1997, conforme 

zoneamento consolidado nos 

mapas desta Lei Complementar, 

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“O inciso I, do § 1º, do art. 42, do Plano Diretor vigente, adotou 

conceito de área de preservação permanente idêntico ao definido na 

Lei geral federal, originalmente introduzido pela Medida Provisória 

nº 1.956-50, de 26.05.2000, e atualmente positivado no art. 3º, inciso 

II, da Lei nº 12.651/2012. Os dispositivos propostos no PLC 

1.911/2022 renunciam às APPs definidas na legislação 

municipal anterior (Lei n. 2.193, de 1985 e pela LC 001/97), 

implicando supressão de marcos regulatórios ambientais, em 

evidente retrocesso socioambiental. Em síntese, a proposta do PLC 

para nova redação ao inciso I, do § 1º, do art. 42, do Plano Diretor 

vigente, retira a eficácia das zonas consideradas como áreas de 

preservação permanente, já instituídas, que passam a ser meras 
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patrimônio histórico e 

cultural e assegurar a 

capacidade de suporte do 

meio natural e dos riscos 

decorrentes de alterações 

climáticas. 

(...) 

 

§2º São Macro Áreas de 

Transição, que permitem 

usos urbanos de baixa 

densidade com a função de 

proteger as Áreas de Usos 

não Urbanos ou áreas 

especiais que visam o 

equilíbrio de preservação 

recobertos ou na o por vegetaça o 

nativa, com a funça o ambiental de 

preservar os recursos hí dricos, a 

paisagem, a estabilidade 

geolo gica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo ge nico de fauna e 

flora, conforme definidas na 

legislaça o vigente; (...) §2º Macro 

A reas de Transiça o, que 

permitem usos urbanos de baixa 

densidade com a funça o de 

proteger as A reas de Usos na o 

Urbanos e reservar a reas para 

expansa o urbana em longo prazo: 

(...) III - A rea de Urbanizaça o 

Especial (AUE) - grandes a reas 

indicações para fins de eventual proteção pelo Poder Público. 

Somado a esse dispositivo, a proposta de inclusão dos §§ 7º, 8º e 9º, 

também retira a eficácia plena daquelas áreas protegidas ao 

estabelecer que terão sua incidência condicionada à realização de 

estudos técnicos e análise de impacto regulatório, bem como, 

podendo ser utilizados estudos particulares para sua 

descaracterização. Os dispositivos propostos no PLC, em especial, as 

alterações e inclusões de dispositivos no art. 42, § 1º, inciso I, §§ 7º, 

8º e 9º, do Plano Diretor vigente, adotam procedimento semelhante 

ao que foi adotado quando o CONAMA desregulamentou e extinguiu 

áreas de preservação permanente por meio da Resolução do 

CONAMA nº 500/2020, posteriormente declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) nº747, 748 e 749”. 
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ambiental e criação de 

centralidades: 

(...) 

 

§ 7º Mediante estudo técnico 

e Análise de Impacto 

Regulatório, poderão 

ocorrer ZPPs mediante 

limitações administrativas 

instituídas pelas legislações 

municipais anteriores, 

recepcionadas pela presente 

lei complementar, que sejam 

consideradas relevantes 

para a manutenção dos 

atributos ambientais, 

urbaniza veis a partir de projeto 

amplo, que reserva setor 

predominante para preservaça o 

ambiental e adensa a a rea 

remanescente, criando novas 

centralidades caracterizadas pela 

mescla de funço es e espaços 

humanizados; §3º Macro A reas 

de usos Urbanos, destinadas 

prioritariamente a s funço es da 

cidade: (...) IX - A rea de Estudo 

Ambiental (AEA) - a reas onde sa o 

necessa rias avaliaço es 

ambientais ou jurí dicas 

conclusivas e/ou onde imperam 

impreciso es topogra ficas ou 

 

Propo e a manutença o dos dispositivos atualmente vigentes, definidos nos incisos 

I e IX, do § 1º, art. 42, da Lei Complementar nº 482/2014, pois a s modificações 

de novas designações para as áreas de APP tem a definiça o e o regime de uso 

ja  definidos pela lei federal (Co digo Florestal). A duplicidade de nomenclatura 

gera insegurança jurí dica, pois, se a a rea e  de APP e o municí pio mudar essa 

nomenclatura, da  margem a outras interpretaço es. 
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peculiares ao Município de 

Florianópolis. 

 

§ 8º Mediante estudos 

técnicos, os interessados 

atingidos pela ZIP poderão 

demonstrar a ausência de 

critérios de preservação 

permanente e justificar a 

utilização dos parâmetros 

de uso e ocupação do 

zoneamento do entorno. 

 

§ 9º A ZIP está limitada ao 

mapa atual do que é 

zoneado como APP. (NR) 

Ecolo gicas que impeçam ou 

desaconselhem a fixaça o de 

í ndices de restriço es ou estí mulos 

urbaní sticos definitivos, a 

avaliaça o devera  ser realizada no 

prazo de dois anos a partir da 

publicaça o desta Lei 

Complementar e dar origem ao 

novo zoneamento da a rea; (...) XI 

– Zonas Especiais de Interesse 

Social. (...) (Lei Complementar nº 

482/2014) 
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Artigo 23 altera o Art. 43. 

“As Áreas de Preservação 

Permanente (APP) no 

município de Florianópolis 

são as zonas naturais sob a 

proteção do Poder Público, 

cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a 

função ambiental de 

preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar 

Art. 43. As A reas de Preservaça o 

Permanente (APP) no municí pio 

de Floriano polis sa o as zonas 

naturais sob a proteça o do Poder 

Pu blico, cobertas ou ambiental de 

preservar os recursos hí dricos, a 

paisagem, a estabilidade 

geolo gica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo ge nico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar 

o bem estar das populaço es 

zoneamento constantes da 

presente Lei Complementar, 

como decorre ncia: I - limitaço es 

administrativas emanadas da 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 23, altera o art. 43, no 

inciso IV do §1º, banhados naturais, sem antropização. Sem definir o nível de 

antropização fica difícil a análise, pois não temos áreas no munícipio que não 

passaram por algum nível de ação humana e desta forma, tais áreas deixam de ter 

proteção na integralidade”.  

 

No entanto, a definiça o de APP e  de compete ncia da Unia o, ja  foi regulado pela 

Lei 12.651/2012 e se constitui em restriça o administrativa ao direito de 

propriedade. Ao definir que APP sa o a reas sob proteça o do poder pu blico, a lei 

Municipal subverte a lo gica do regime de APP, isentando o privado de sua 

responsabilidade legal com a proteça o desses espaços. Ao tratar do regime de 

proteça o de APP, a Lei federal 12.651/2012, em seu Art. 7º, determina que a 

vegetaça o situada em A rea de Preservaça o Permanente devera  ser mantida pelo 

proprieta rio da a rea, possuidor ou ocupante a qualquer tí tulo, pessoa fí sica ou 
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o bem-estar das populações 

humanas, como 

decorrência desta Lei 

Complementar e de 

limitações 

administrativas 

emanadas da legislação 

concorrente federal, 

estadual e municipal, em 

matéria florestal, hídrica e 

ambiental. 

§ 1º São Áreas de 

Preservação Permanente os 

seguintes ecossistemas e 

espaços naturais: 

(...) 

legislaça o concorrente federal e 

estadual, em mate ria florestal, 

hí drica e ambiental; II - ato 

volunta rio dos proprieta rios; e III 

- medida compensato ria 

estabelecida em licença 

urbaní stica ou termo de 

ajustamento de conduta na forma 

da Lei Federal n. 7.347, de 1985. 

§1º Incluem-se nas A reas de 

Preservaça o Permanente os 

seguintes ecossistemas e espaços 

naturais cuja proteça o tenha sido 

ins9tuí da atrave s de zoneamento 

das leis anteriores, observadas no 

presente Plano Diretor: I - dunas 

jurí dica, de direito pu blico ou privado. 

 

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Inicialmente, cabe reiterar o que foi observado para as propostas de 

alterações ao art. 42, do Plano Diretor. A proposta do PLC para 

inclusão do § 5º, ao art. 43, do Plano Diretor, soma-se à proposta de 

nova redação ao inciso I, do § 1º, e inclusão dos §§ 7º, 8º e 9º, ao art. 

42, do Plano Diretor vigente, cujo objetivo é retirar a eficácia plena 

das áreas de preservação permanente, já instituídas pela legislação 

municipal anterior, que passam a ser meras indicações para fins de 

eventual proteção pelo Poder Público, condicionada à realização de 

estudos técnicos e análise de impacto regulatório, bem como, 

podendo ser utilizados estudos particulares para sua 
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IV - banhados naturais, 

sem antropização; 

§ 5º Mediante estudo técnico 

e Análise de Impacto 

Regulatório, poderão 

ocorrer APP’s mediante 

limitações 

administrativas 

instituídas pelas 

legislações municipais 

anteriores, recepcionadas 

pela presente lei 

complementar, que sejam 

consideradas relevantes 

para a manutenção dos 

atributos ambientais, 

mo veis, fixas e semi-fixas; II - 

praias, costo es, promonto rios, 

to mbolos, restingas em formaça o 

e ilhas; III - pouso de aves de 

arribaça o protegidos por acordos 

internacionais assinados pelo 

Brasil; IV - banhados naturais e 

sua faixa marginal, em projeça o 

horizontal, com cinquenta 

metros, a partir do limite do 

espaço brejoso e encharcado; V - 

a reas adjacentes a manguezais, 

em cota inferior a um metro, e 

que possuam influe ncia salina 

das mare s e/ou vegetaça o 

caracterí stica de transiça o entre 

descaracterização. Em síntese, trata-se de supressão de marcos 

regulatórios ambientais, em evidente retrocesso socioambiental.  

Com relação aos banhados, o retrocesso é significativo e apresenta 

antinomia com a legislação ambiental federal, inclusive, com 

convenções internacionais que a República Federativa do Brasil é 

parte. Os banhados são áreas úmidas, com conceitos definidos pela 

Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/2012) e pela 

Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, 

especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como 

Convenção de Ramsar. 

Ademais, por encontrar-se o Município de Florianópolis 

integralmente no domínio da Mata Atlântica, a vegetação nativa de 

áreas úmidas estão sujeitas às limitações inerentes ao tipo de 

vegetação (primária ou secundária e seus estágios) decorrentes da 

Lei nº 11.428/2006 e da Resolução do CONAMA nº 261/1999. 

Por fim, o fato do banhado encontra-se com algum grau de 
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peculiares ao Município de 

Florianópolis”. (NR) 

 

manguezais e solos mais enxutos; 

e VI - os manguezais, em toda a 

sua extensa o. § 2º As a reas 

classificadas como APP em 

acre scimo as demarcaço es do 

Plano Diretor de 1985 e 1997 ou 

por atos subsequentes 

necessitam do referendo de 

comissa o de avaliaça o designadas 

pelo Poder Executivo Municipal e 

formada por representantes da 

SMDU, IPUF,FLORAM e 

Procuradoria Geral do Municí pio 

(PGM), submetida a  deliberaça o 

da Ca mara Municipal de 

Floriano polis. (Lei Complementar 

antropização não lhe retira a proteção legal. Quando considerado 

área de preservação permanente, a proteção incide tanto sobre a 

vegetação quanto ao local, então na hipótese de haver danos à 

determinada área úmida é de exigir-se a sua recuperação ambiental, 

cuja obrigação é imprescritível (STF, RE 654833/AC - Tema 999), 

principalmente quando o banhado integrar um corpo hídrico ou sua 

respectiva faixa de variação de nível (praia jurídica), hipótese na 

qual é considerado como bem público”. 
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nº 482/2014) 

Artigo 24 altera o Art. 44-A. 

No caso de divergência 

entre a delimitação das 

Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e/ou 

Áreas de Preservação 

Limitada (APL) constante 

nos mapas de zoneamento e 

as definições estabelecidas 

nas legislações aplicáveis, 

poderá ser solicitada 

reavaliação da 

caracterização e 

redefinição dos 

parâmetros urbanísticos 

Artigo 44A  -  NOVA REDAÇA O  A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 24 inclui o art. 44-A, 

que trata da reavaliação das áreas de APP e APL, o texto proposto está bastante 

vago, abrindo margem a interpretações, não deixando vinculado a necessidade de 

parecer de um técnico do quadro efetivo da PMF. Além disso, abre uma 

possibilidade imensa de alteração dos mapas do Plano Diretor de forma 

administrativa”. 

 

O artigo 4ª da lei 12651/2012 ja  define APP e delimita os para metros mí nimos 

que devera o ser observados em todo o territo rio nacional para efeitos de 

aplicaça o da Lei. A legislaça o municipal podera  estabelecer no seu zoneamento 

delimitaço es distintas, desde que na o gere conflito com o estabelecido na norma 

geral nacional. 
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para a área em questão. 

§1º A reavaliação deverá 

ser feita com base em 

estudos técnicos 

ambientais que poderão 

ser realizados pelo 

interessado, com base em 

termo de referência 

estabelecido pelo órgão 

ambiental, cuja ausência 

não impedirá o exercício do 

direito de reavaliação pelo 

interessado. 

§2º Nos casos em que a 

reavaliação determinar a 

inexistência das 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Os dispositivos propostos no PLC 1.911/2022 permitem a 

desafetação de espaços territoriais especialmente protegidos por 

meio de estudos particulares, com alteração de parâmetros 

urbanísticos sobre determinada área, sem que a matéria seja objeto 

de processo legislativo. Toda a alteração do zoneamento, que integra 

o Plano Diretor, necessariamente deve passar pelo processo 

legislativo, pois se trata de matéria reservada à lei em sentido 

estrito, sendo impossível realizar adequações no zoneamento por 

meio de iniciativas particulares e atos administrativos ordinários. 

Ademais, as áreas de preservação permanente são espaços 

territoriais especialmente protegidos, para fins do art. 225, § 1º, 

inciso III, da Constituição, cuja natureza jurídica constitucional foi 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3540/DF”. 
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características de APP ou 

APL em áreas demarcadas 

nos mapas de zoneamento 

como tal, a área em 

questão adotará os 

parâmetros urbanísticos 

de zoneamento adjacente. 

(NR) 

 

 

 

No caso em ana lise, o art. 44-A, proposto pelo PLC 1.911/2022, e  

inconstitucional por permitir que sejam realizadas alteraço es nos espaços 

territoriais especialmente protegidos (APPs e APLs), por meio de estudos 

particulares e a sem a exige ncia de lei em sentido estrito. 

Artigo 26 altera Art. 46. “O 

Município priorizará como 

estratégia de conservação 

da natureza a criação de 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

(RPPN) e para tanto, antes 

Art. 46. O Poder Pu blico tera  

prazo de quatro anos a partir da 

publicaça o desta Lei 

Complementar para elaborar e 

aprovar o Plano de Manejo de 

todas as Unidades de 

Conservaça o do territo rio 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 26, que altera o art. 46. 

Entendemos que o ideal seria propor a revogação do art. 46 e a proposta de um 

art. 46-A, pois são assuntos diversos, limitando as possibilidades de análise e 

aprovação. Fato importante é que a proposta de Lei Municipal parece querer 

extrapolar sua esfera e se sobrepor a Federal (9985/2000)”.  
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da criação de qualquer nova 

unidade de conservação, o 

Poder Público notificará 

cada proprietário 

potencialmente afetado 

para manifestar seu 

interesse na criação deste 

tipo de unidade de 

conservação, competindo ao 

Município apoiar o 

proprietário interessado nas 

ações de instituição, 

implantação e 

proteção.  (...)” 

municipal. (Lei Complementar nº 

482/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconstitucionalidade do art. 46: por extrapolaça o de compete ncia legislativa do 

Municí pio. Tratar do regime de Unidades de Conservaça o e  compete ncia da 

Unia o e ja  esta  regrado pela lei 9.985/2000 e Decreto 4.340/2002. 

A RPPN e  uma categoria de UC que so  e  reconhecida pelo poder pu blico a partir 

da iniciativa volunta ria do proprieta rio privado, e na o por imposiça o do poder 

pu blico. O artigo 225/ CF remete ao poder pu blico a obrigaça o de criaça o de 

espaços especialmente protegidos, e o poder pu blico municipal ao direcionar as 

iniciativas de proteça o para RPPNs estaria indevidamente se esquivando de 

responsabilidade constitucional que lhe foi atribuí da. 

 

 

 

Artigo 27 altera o Art. 48-A. 

“Frações de terrenos que 

Artigo 48A  -  NOVA REDAÇA O  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 
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possuam declividade 

natural entre 46.6% e 

100% receberão índices 

equivalentes de APL-E desde 

que: 

(...) 

Parágrafo único. As frações 

a que se refere o caput deste 

artigo não poderão receber 

edificações, devendo manter 

ou recuperar a cobertura 

vegetal, excetuando 

quando restarem como 

alternativa para 

esgotamento do potencial 

construtivo global do 

seguinte recomendaça o:  

“As áreas com declividade entre 25° (46,6%) e 45° (100%) são 

definidas pelo art. 11, da Lei nº 12.651/2012, como áreas de uso 

restrito (AUR), nas quais são permitidos somente o manejo florestal 

sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como 

veda, expressamente, a conversão de novas áreas, onde a supressão 

de vegetação somente pode ocorrer nos casos de utilidade pública ou 

interesse social, cujas hipóteses não contemplam a instalação de 

edificações e empreendimentos urbanísticos de parcelamento do solo 

ou condomínio de lotes. 

O Município estaria contrariando o regime de uso dessas áreas ao 

admitir o esgotamento do potencial construtivo global do terreno e a 

conformação do solo de modo a suavizar a declividade. 

O dispositivo proposto é inconstitucional, pois possui antinomia 

direta com a norma geral nacional, e ao gerar conflito com a mesma 

teria sua eficácia comprometida (Art. 24, § 4º, e Art. 37 da CF/88).” 
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terreno ou após a devida 

conformação do solo se 

em área urbana, de modo a 

suavizar a declividade. (NR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 28 altera o Art. 49. “A 

orla marítima será objeto de 

ações de proteção e controle, 

em conformidade com as 

normas federais relativas à 

gestão integrada da Zona 

Costeira. 

(...)  

§ 3º São proibidas, salvo 

autorização específica da 

Art. 49. A orla marí tima sera  

objeto de aço es de proteça o e 

controle, na conformidade com as 

normas federais relativas a  gesta o 

integrada da Zona Costeira. §1º 

Nas dunas e  vedada a circulaça o 

de qualquer tipo de veí culo 

automotor, a alteraça o do relevo, 

a extraça o de areia, e a 

construça o de muros e cercas de 

O para grafo 3 e  inconstitucional, pois a Zona Costeira e  definida como 

patrimo nio nacional (Art. 225, § 4º da CF/88), sendo que qualquer intervença o 

nessa a rea far-se-a  na forma da lei, dependendo de previa autorizaça o da Unia o e 

com necessa rio licenciamento ambiental, na o com mera autorizaça o do 

municí pio.  
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Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, as obras de 

defesa dos terrenos 

litorâneos contra a erosão 

provocada pelo mar que 

possam acarretar 

diminuição da faixa de areia 

com a característica de 

praia. (NR) 

vedaça o de qualquer espe cie, 

inclusive contenedores vegetais. 

§2º Nas praias, manguezais e 

to mbolos na o e  permitida a 

construça o de muros ou cercas de 

vedaça o de qualquer espe cie, 

bem como a extraça o de areias, 

salvo os usos previstos para as 

a reas do sistema hidrovia rio nos 

termos desta Lei Complementar. 

§3º Sa o proibidas, salvo 

autorizaça o especí fica da 

Prefeitura Municipal de 

Floriano polis, as obras de defesa 

dos terrenos litora neos contra a 

erosa o provocada pelo mar que 
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possam acarretar diminuiça o da 

faixa de areia com a caracterí stica 

de praia. (Lei Complementar nº 

482/2014) 

Artigo 29 altera o  

Art. 51. São usos permitidos 

em APP as atividades 

eventuais ou de baixo 

impacto, interesse social e 

utilidade pública, mediante 

autorização do Poder 

Público municipal, tais 

como: 

(...) 

Parágrafo único. As 

atividades permitidas em 

Art. 51. Sa o usos permitidos em 

APP as atividades eventuais ou de 

baixo impacto ambiental como a 

implantaça o de trilhas para o 

desenvolvimento do ecoturismo, 

a construça o de rampa de 

lançamento de barcos e pequeno 

ancoradouro, e a implantaça o de 

parques urbanos e parques 

lineares, inclusive com suas 

instalaço es de apoio, bem como a 

construça o ou reforma de rancho 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 29 altera o art. 51 

criando lista de possíveis usos para as áreas de APP, contudo, isso é regulamentado 

pelo Código Florestal e na CONSEMA 128/2019.  

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Diferente da norma atualmente vigente, a proposta para alteração 

do art. 51, do Plano Diretor, introduz novas hipóteses para 

intervenção em APP que não estão contempladas na Lei nº 

12.651/2012 ou em Resoluções do CONAMA. Segundo a norma geral 
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APP não se limitam às 

descritas no caput deste 

artigo, cabendo aos órgãos 

competentes a 

regulamentação por 

Decreto nos termos da 

legislação ambiental 

vigente. (NR) 

 

destinado a  pesca artesanal e 

edificaço es destinadas a  atividade 

da aquicultura.  (Lei 

Complementar nº 482/2014) 

nacional, somente o Chefe do Poder Executivo Federal pode criar 

hipóteses residuais de utilidade pública e interesse social para 

intervenção em APP. Para as hipóteses de intervenção de baixo 

impacto ambiental, a competência residual é exercida pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou pelos Conselhos Estaduais 

de Meio Ambiente – CONSEMA”. 

 

 

Artigo 40:  

Altera o Art. 63-A O direito 

de construir será autorizado 

somente a partir da 

existência de infraestrutura 

básica de esgotamento 

sanitário através de ligação 

Artigo 63A  -  NOVA REDAÇA O  A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 40, que inclui o art. 63-

A, em seu §2º, permite ao loteador operar sistema de coleta e tratamento de esgoto 

até que o município venha a assumir a operação. Isso pode criar uma questão legal, 

pois teremos um terceiro cobrando por um serviço que é de responsabilidade do 

poder público, o que gera insegurança”.  
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à rede coletora de esgoto 

sanitário ligada a um 

sistema coletivo de 

tratamento em operação. 

§ 1º Quando não houver 

rede pública de esgotos 

sanitários ou se esta for 

insuficiente, a edificação 

deverá possuir sistema de 

tratamento e destinação de 

esgotos próprio, individual 

ou coletivo, projetado e 

construído de acordo com as 

normas pertinentes. 

§2º O loteador poderá 

instalar sistema coletivo de 

Inconstitucionalidade do § 2º: O saneamento e  um direito essencial garantido 

constitucionalmente no Brasil (Art. 2º da Lei n. 11.445/2007). A Lei do 

Saneamento preve  a universalizaça o do acesso aos serviços pu blicos de 

saneamento ba sico e o PLANSAB definiu o ano de 2033 como meta para isso. O 

Brasil e  signata rio da Agenda 2030 estabelecida pela ONU em 2015. Essa agenda 

estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustenta vel (ODS) dentre os quais 

esta  o acesso a a gua e saneamento. Seu objetivo e  uma distribuiça o de a gua de 

forma igualita ria, de uma melhor qualidade, acesso a  banheiros e a garantia de 

saneamento para todos ate  o ano de 2030. Desse modo, a universalidade do 

acesso e  meta que na o pode ser comprometida ou restringida pela lei municipal.  

 

 

 

 

http://www.tratabrasil.org.br/por-que-a-universalizacao-do-saneamento-basico-e-uma-meta-tao-dificil-de-ser-atingida-no-brasil-pensar-brasil
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tratamento de esgoto e 

deverá operá-lo  mediante 

contrapartida do usuário, 

até que o Município venha 

assumi-lo”. (NR) 

Artigo 42 altera o Art. 65-

A. Nas vias ou nos trechos de 

território mapeados como 

panorâmicos, as edificações 

deverão privilegiar a 

visibilidade da paisagem, de 

acordo com critérios 

técnicos a serem 

regulamentados e desde 

que não exista prejuízo do 

potencial construtivo 

Artigo 65A  -  NOVA REDAÇA O  A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 42, que inclui o art. 65-

A, cria uma situação de difícil entendimento. A alteração proposta pelo Conselho da 

Cidade e incluída no texto coloca o potencial construtivo a frente do visual nas vias 

panorâmicas, pois deve privilegiar o visual, mas sem perder potencial”.  

 

 

 

Inconstitucionalidade do artigo 65-A por ferir o direito a  paisagem. A 

propriedade privada na o pode comprometer o direito coletivo de fruiça o da 

paisagem.  
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previsto para a área. 

(...)” 

A eficie ncia da norma fica comprometida, uma vez que subordinada ao direito 

individual do proprieta rio de explorar todo o potencial construtivo.  Da forma 

como redigido, o artigo torna a via panora mica em mera figura de linguagem, 

pois na maioria dos casos a exploraça o do potencial construtivo podera  impedir 

a visualizaça o da paisagem natural, descaracterizando a condiça o de via 

panora mica. 

 

 

Artigo 44 altera o Art. 66-A. 

“Será permitido o aumento 

de um pavimento e de 

3,60m (três metros e 

sessenta centímetros) nas 

alturas para a 

implantação de pilotis, nos 

seguintes casos: 

Artigo 66A – NOVA REDAÇA O  Inconstitucionalidade do artigo 66-A: se uma a rea e  identificada como alaga vel 

ou inunda vel, e  dever do Municí pio zonea -la como a rea de risco e restringir a 

ocupaça o e na o criar estí mulos para uso e ocupaça o dessas a reas.  

O Art. 2º da Lei 12.608/2012, determina como dever da Unia o, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municí pios adotar as medidas necessa rias a  reduça o dos 

riscos de desastre. 

Ao permitir e estimular a ocupaça o de a rea de risco o municí pio deixa de 

observar dever legal que lhe foi imposto. 
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I - em substituição dos 

subsolos nas áreas em que 

não seja indicada a 

execução de subsolos devido 

a comprometimento ou risco 

ao lençol freático ou 

aquíferos, ou por ser área 

alagável ou inundável 

observando taxa a ocupação 

das áreas fechadas de no 

máximo 20% (vinte por 

cento). 

(...) 

 

 

 

Artigo 55 altera o  

Art. 75-B. A ocupaça o dos 

Artigo 75B – NOVA REDAÇA O  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 
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terrenos confrontantes com 

orla marítima deverá 

manter um afastamento 

mínimo em relação aos 

limites de final de praia ou 

início de costão não inferior 

a 15,00m (quinze metros). 

Parágrafo único.  Os 

limites a que se refere o 

caput deste artigo 

poderão ser alterados a 

depender do contexto de 

vizinhança e situações 

consolidadas. (NR) 

seguinte recomendaça o:  

“A norma, que já era prevista na legislação municipal anterior, tem por 

objetivo permitir a livre circulação da população na orla marítima e o 

acesso à praia. No que se refere à delimitação do início da faixa de 15 m 

nos costões, a redação pode ser melhorada. Quando a norma faz menção 

ao "início de costão", não fica claro se a faixa começa no topo do costão 

em direção ao interior das áreas emersas ou a partir da base do costão 

junto ao mar. Considerando que a parte do costão que não possui 

vegetação e está em contato com o corpo hídrico é considerada como o 

bem de uso comum da União, denominado praia (art. 10, da Lei nº 

7.661/1988), para manter a coerência na aplicação da norma, o ideal é 

alterar proposta para que a expressão "início de costão" seja substituída 

por "topo do costão". Propõem-se a seguinte redação ao art. 75-B, caput: 

"a ocupação dos terrenos confrontantes com orla marítima deverá 

manter um afastamento mínimo em relação aos limites de final de praia 

ou topo de costão não inferior a 15,00m (quinze metros)". 
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Artigo 67 altera o Art. 88. 

“Não é permitido o 

parcelamento do solo, as 

edificações, os aterros e 

quaisquer outras obras:  

(...) 

V - em glebas sem condições 

geológicas adequadas para 

a construção de edificações 

e desde que não existam 

soluções de engenharia 

para tanto”. (NR) 

 

Art. 88. Na o e  permitido o 

parcelamento do solo, as 

edificaço es, os aterros e 

quaisquer outras obras: I - nas 

a reas inunda veis, antes da 

execuça o das obras de 

escoamento das a guas pluviais de 

acordo com o projeto 

regularmente aprovado; II - nas 

a reas naturais eventualmente 

atingidas por influe ncia salina de 

mare s e caracterizadas por 

presença de vegetaça o de 

transiça o entre manguezal e solos 

Inconstitucionalidade do inciso V do artigo 88: fere o princí pio constitucional de 

o Estado dar garantia de segurança para a populaça o ao estimular o uso e 

ocupaça o de a reas de risco 

O Art. 2º da Lei 12.608/2012, determina como dever da Unia o, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municí pios adotar as medidas necessa rias a  reduça o dos 

riscos de desastre.  

Ao permitir e estimular a ocupaça o de a rea de risco o Municí pio deixa de 

observar dever legal que lhe foi imposto. Ademais o Art. 2º, § 2º, da referida lei 

federal, determina que a incerteza quanto ao risco de desastre na o constituira  

o bice para a adoça o das medidas preventivas e mitigadoras da situaça o de risco, 

e traz, dentre outros, como seus objetivos: VI - estimular o desenvolvimento de 

cidades resilientes e os processos sustenta veis de urbanizaça o; X - estimular o 

ordenamento da ocupaça o do solo urbano e rural, tendo em vista sua 

conservaça o e a proteça o da vegetaça o nativa, dos recursos hí dricos e da vida 
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mais enxutos; III - em glebas que 

tenham sido aterradas com 

material nocivo a  sau de pu blica, 

sem seu pre vio saneamento; IV - 

em glebas com declividade igual 

ou superior a vinte e cinco graus; 

e V - em glebas sem condiço es 

geolo gicas adequadas para a 

construça o de edificaço es. (Lei 

Complementar nº 482/2014) 

humana; XI - combater a ocupaça o de a reas ambientalmente vulnera veis e de 

risco e promover a realocaça o da populaça o residente nessas a reas; XII - 

estimular iniciativas que resultem na destinaça o de moradia em local seguro; 

Em seu Art. 8º a Lei 12.608/2012 remete como compete ncia aos Municí pios, 

dentre outros, V - identificar e mapear as a reas de risco de desastres; e V - 

promover a fiscalizaça o das a reas de risco de desastre e vedar novas ocupaço es 

nessas a reas. 

 

 

 

Artigo 69 altera o  

Art. 90. Nos loteamentos a 

exigência de áreas para 

sistema viário e 

equipamentos urbanos e 

comunitários será 

Art. 90. Nos loteamentos a 

exige ncia de a reas para sistema 

via rio e equipamentos urbanos e 

comunita rios sera  proporcional a 

densidade proposta para o 

empreendimento, obedecendo 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 69, que altera o art. 90, 

limita a 15% o máximo de doação de áreas verdes e de lazer em parcelamentos, 

mas não define um limite mínimo, ou seja, a critério do administrador, poderá ser 

efetuado o parcelamento sem doação de áreas públicas”.  
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proporcional à densidade 

proposta para o 

empreendimento, mas 

compatíveis com o sistema 

viário e os equipamentos 

urbanos já existentes na 

região. 

§ 1º O percentual máximo 

de espaços livres para 

recreação e lazer e 

equipamentos comunitários, 

exigível pelo Município, será 

de 15% (quinze por cento) 

da área total parcelável.  

(...) 

aos mí nimos previstos na 

legislaça o respectiva. §1º Em 

todos os projetos de 

parcelamento do solo, incluí dos 

os condomí nios unifamiliares, o 

percentual mí nimo de AVL sera  

de dez por cento e o de ACI cinco 

por cento da a rea total parcela vel. 

§2º Os condomí nios horizontais 

na o podera o interceptar vias 

existentes ou projetadas. §3º As 

A reas Verdes de Lazer (AVL) nos 

projetos de parcelamento do solo 

devera o ter superfí cie contí nua 

de, no mí nimo, dois mil metros 

quadrados e relaça o ma xima 

 

 

Inconstitucionalidade do artigo 90, § 1º: compromete o Princí pio da Eficie ncia 

(artigo 37, CF/88) ao estabelecer o limite ma ximo e na o o mí nimo de 

percentuais; e compromete o princí pio da legalidade (inciso II, do Art. 5º da 

CF/88), pois contraria a exige ncia do artigo 7º da Lei do Parcelamento do Solo 

Estadual nº 17.492/2018, que, para parcelamentos do solo do tipo loteamento, 

exige a reserva de 35% da gleba lotea vel como a reas pu blicas, descontadas as 

APPs.  
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entre testada e comprimento de 

1/4. §4º As A reas Comunita rias 

Institucionais (ACI) nos projetos 

de parcelamento do solo devera o 

ter superfí cie contí nua de, no 

mí nimo, mil metros quadrados e 

relaça o ma xima entre testada e 

comprimento de 1/4. 

§5º As AVLs e ACIs devera o ser 

localizadas junto as vias 

principais ou de maior acesso 

possí vel, previstas pelo 

loteamento a aprovadas pelo 

IPUF. (Lei Complementar nº 

482/2014) 

Artigo 71 altera o  Artigo 91B  -  NOVA REDAÇA O  Inconstitucionalidade do inciso III do art. 91-B: altera o regime do uso de APPs, 
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Art. 91-B “Nas áreas 

destinadas a espaços livres 

de recreação e lazer é 

vedado incluir no percentual 

a ser doado ao município: 

I - os canteiros centrais, 

rótulas, áreas residuais do 

sistema de viário; 

II - as áreas impedidas de 

uso e ocupação com 

atividades urbana; 

III - as áreas de 

preservação permanente 

em percentual superior a 

60% (sessenta por cento). 

(...)”. (NR) 

contrariando mate ria de compete ncia federal e ja  regrada pela Lei 12.651/2012, 

na sua Seça o II – Do regime de Proteça o das A reas de Preservaça o Permanente. 
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Artigo 77 altera o Art. 104. 

“As residências geminadas 

poderão ser em número de 

três por lote ou gleba, ..., 

desde que atendam aos 

seguintes requisitos:  

(...) 

VI – apresentar 

reservatórios individuais 

de água potável e de 

tratamento de esgoto; e  

(...) 

Art. 104. As reside ncias 

geminadas podera o ser em 

nu mero de tre s por lote ou gleba, 

sem obrigatoriedade de 

constituiça o de condomí nio nos 

termos da Lei Federal n. 4561, de 

1964, desde que atendam aos 

seguintes requisitos: I - ter fraça o 

ideal igual ou superior a cento e 

vinte e cinco metros quadrados 

por unidade; II - obedecer aos 

demais limites de ocupaça o 

previstos nesta Lei 

Complementar; III - na o 

apresentar a reas construí das de 

uso comum; IV - possuir todos os 

Inconstitucionalidade do inciso VI: Estí mulo ao adensamento e na o obriga a 

universalidade do sistema de saneamento.  

Proposta: revogar o inciso VI. 
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compartimentos habita veis com 

iluminaça o e ventilaça o naturais; 

V - apresentar paredes diviso rias 

com isolamento acu stico entre 

cada unidade, desde o piso ate  o 

telhado, ultrapassando-o; VI - 

apresentar reservato rios 

individuais de a gua pota vel e de 

tratamento de esgoto; e VII – 

apresentar sistema de 

abastecimento e mediça o de 

energia ele trica individualizados; 

(Lei Complementar nº 482/2014) 

Artigo 79 altera o  

Art. 108. A aprovação de 

condomínios residenciais 

Art. 108. A aprovaça o de 

condomí nios residenciais 

unifamiliares ficara  condicionada 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 79 que altera o art. 108, 

que fala sobre a doação de áreas públicas nos condomínios de casas. Fica vago ao 
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unifamiliares ficará 

condicionada à doação ao 

Município de áreas públicas 

de lazer e institucional, no 

percentual máximo, 

exigível pelo Município, de 

quinze por cento da área 

total parcelável, conforme 

as diretrizes e percentuais 

exigíveis ao loteamento; 

(...) 

a: I - doaça o ao Municí pio de A rea 

Verde de Lazer (AVL) e/ou A rea 

Comunita ria Institucional (ACI) 

em a rea frontal e desimpedida de 

acessos, a crite rio do IPUF, 

segundo o grau de care ncia de 

tais equipamentos onde se 

localizar o condomí nio, de pelo 

menos vinte por cento da a rea 

parcela vel do imo vel, com o 

mí nimo de mil e duzentos metros 

quadrados de a rea contí nua, em 

local compatí vel com o interesse 

geral; II - a AVL a que se refere o 

inciso anterior devera  ser 

entregue ao Poder Executivo 

deixar de informar onde devem ser localizadas essas áreas, pois devem ficar na 

área externa ao empreendimento para cumprir seu papel social”. 

 

 

Inconstitucionalidade do dispositivo, que na o tera  efica cia, pois o que devera  ser 

estabelecido e  o percentual mínimo. Compromete o Princí pio Constitucional da 

Eficie ncia (Art. 37 CF/88). 
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Municipal com arborizaça o, 

paisagismo e equipamentos de 

lazer devidamente implantados, 

sem o nus para a municipalidade, 

devendo o projeto urbaní stico ser 

previamente aprovado pelo IPUF 

e pela FLORAM; e III - as a reas 

verdes previstas no caput deste 

artigo sera o desimpedidas de 

acessos. (Lei Complementar nº 

482/2014) 

Artigo 84 altera o Art. 119. 

“Os terrenos de marinha 

deverão observar o 

zoneamento e os 

instrumentos previstos nesta 

Art. 119. Os terrenos de marinha 

que estiverem no uso comum do 

povo se constituem em 

logradouros pu blicos municipais, 

passí veis de oficializaça o nos 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Os dispositivos propostos no PLC 1.911/2022 renunciam a proteção 

conferida aos terrenos de marinha que eram afetados ao uso público 
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Lei Complementar e as 

demais regulamentações 

federais pertinentes. 

§ 1º (Revogado). 

§ 2º (Revogado)”. (NR) 

termos da Lei. §1º Os acrescidos 

de terrenos de marinha, 

formados por acessa o natural ou 

artificial, sera o destinados a uso 

pu blico ou coletivo. §2º Os 

terrenos de marinha que se 

encontrarem vagos ou ocupados 

irregularmente podera o ser 

requeridos pelo Municí pio a  

Unia o Federal nos termos da Lei. 

(Lei Complementar nº 482/2014) 

ou coletivo na legislação municipal anterior, implicando supressão 

de marcos regulatórios ambientais, em evidente retrocesso 

socioambiental. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens 

da União Federal (Art. 20, caput e inciso VII, da Constituição), 

sujeitos a regime especial a partir da Constituição de 1988. Podem 

ser conceituados como imóveis federais situados no perímetro de 

bens públicos federais do domínio hídrico, como o mar e rios ou 

lagos, que sofrem influência de maré, compreendendo parcela do 

território que constitui uma faixa de 33 metros a partir da Linha do 

Preamar Média de 1831 (LPM 1831). É o conceito legal definido no 

art. 2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946. Os terrenos acrescidos 

naturalmente ou artificialmente aos terrenos de marinha, em 

direção ao corpo hídrico, são denominados acrescidos de marinha, 

cuja natureza jurídica é a mesma (art. 3º, do Decreto-Lei nº 

9.760/1946). 

Os terrenos de marinha, em regra, estão inseridos na zona costeira, 
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considerada patrimônio nacional, o que exige a utilização destas 

áreas, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais (art. 225, § 4º, Constituição).Para tanto, qualquer ocupação 

de terreno de marinha atual ou preexistente que tenha 

comprometido ou esteja comprometendo bens de uso comum e 

espaços territoriais especialmente protegidos é indevida. 

O que está embutido na norma é o princípio da imprescritibilidade 

da responsabilidade civil pelo dano ambiental, já reconhecida pelo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 647493/SC). e pelo Supremo 

Tribunal Federal (RE 654833/AC - Tema 999). 

Desta forma, qualquer terreno de marinha presente em bens ou 

espaços ambientais especialmente protegidos, na época da sua 

ocupação, devem ser destinados ao uso comum do povo, pois se 

encontram ambientalmente afetados, sendo vedadas novas 

ocupações.” 
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Artigo       altera o artigo 

136.  

(...)  

Para grafo u nico. Mesmo 

a reas delimitadas nos 

termos deste artigo 

podera o ser objeto de 

parcelamento do solo 

urbano, desde que existam 

soluço es de engenharia 

compatí veis com o seu uso. 

(NR)  

 

Art. 136. O Municí pio tera  prazo 

de dois anos a partir da entrada 

em vigor desta Lei Complementar 

para a elaboraça o da carta 

geote cnica de aptida o a  

urbanizaça o, estabelecendo 

diretrizes urbaní sticas voltadas 

para a segurança dos novos 

parcelamentos do solo, com o 

mapeamento e classificaça o das 

a reas de risco geolo gico, o 

levantamento de possibilidades 

para aproveitamento de 

agregados para a construça o, sem 

Inconstitucionalidade do Para grafo U nico do artigo 136: fere o princí pio 

constitucional de o Estado dar garantia de segurança para a populaça o ao 

estimular o uso e ocupaça o de a reas de risco. 

O Art. 2º da Lei 12.608/2012, determina como dever da Unia o, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municí pios adotar as medidas necessa rias a  reduça o dos 

riscos de desastre.  

Ao permitir e estimular a ocupaça o de a rea de risco o Municí pio deixa de 

observar dever legal que lhe foi imposto. Ademais o Art. 2º, § 2º, da referida lei 

federal, determina que a incerteza quanto ao risco de desastre na o constituira  

o bice para a adoça o das medidas preventivas e mitigadoras da situaça o de risco, 

e traz, dentre outros, como seus objetivos: VI - estimular o desenvolvimento de 

cidades resilientes e os processos sustenta veis de urbanizaça o; X - estimular o 

ordenamento da ocupaça o do solo urbano e rural, tendo em vista sua 

conservaça o e a proteça o da vegetaça o nativa, dos recursos hí dricos e da vida 
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prejuí zo dos estudos ja  

existentes. 

 

humana; XI - combater a ocupaça o de a reas ambientalmente vulnera veis e de 

risco e promover a realocaça o da populaça o residente nessas a reas; XII - 

estimular iniciativas que resultem na destinaça o de moradia em local seguro; 

Em seu Art. 8º a Lei 12.608/2012 remete como compete ncia aos Municí pios, 

dentre outros, V - identificar e mapear as a reas de risco de desastres; e V - 

promover a fiscalizaça o das a reas de risco de desastre e vedar novas ocupaço es 

nessas a reas. 

 

Artigo 128 altera o Art. 

204. “Os caminhos e 

servidões históricos 

utilizados em comum pela 

população em geral como 

acesso à orla marítima, 

lacustre e fluvial, estão sob a 

guarda e conservação do 

Art. 204. Os caminhos e servido es 

histo ricos utilizados em comum 

pela populaça o em geral como 

acesso a  orla marí tima, lacustre e 

fluvial, esta o sob a guarda e 

conservaça o do Poder Pu blico 

Municipal, constituindo bens 

pu blicos de uso comum do povo. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Os caminhos e servidões históricos não precisam de lei municipal 

para seu reconhecimento, pois são bens de uso comum do povo por 

força de lei (art. 99, caput, inciso I, e parágrafo único, da Lei nº 

10.406/2002), pela própria utilização histórica. As servidões de 

passagem mais recentes, decorrem da posse mansa e pacífica 
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Poder Público Municipal, 

constituindo bens públicos 

de uso comum do povo.  

(...) 

§ 3º O reconhecimento de 

caminhos e servidões 

históricos deverá ser 

aprovado por meio de lei.” 

§1º A proteça o do Poder Pu blico 

se estende a s servido es que, 

utilizadas para o acesso e 

circulaça o turí stica pelos montes 

litora neos, constituam vias de 

ligaça o entre povoaço es isoladas, 

ou se destinem ao escoamento da 

produça o agrí cola, florestal e 

pesqueira, e a  passagem de gado 

e animais de carga. §2º Os antigos 

caminhos e servido es sera o 

reconhecidos pelo Municí pio 

somente apo s decorridos vinte 

anos de uso pu blico consagrado, 

na o gerando direito a  indenizaça o 

nem constituindo aceitaça o de 

exercida pela comunidade, que é regulada pela lei civil. Do ponto de 

vista formal, o Município ao definir que os caminhos e servidões 

históricos deverão ser aprovados (constituídos) por meio de lei, está 

estabelecendo dispositivo inconstitucional, pois compete 

privativamente à União legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I, 

da Constituição). 

Proposta: exclusão do § 3º, do art. 204, proposto no PLC 1.911/2022”. 
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obra ou parcelamento do solo. 

(Lei Complementar nº 482/2014) 

Artigo 129 altera o Art. 205.  

“Os acessos para pedestres 

à orla marítima, fluvial e 

lacustre deverão estar 

localizados numa distância 

não superior a 250m 

(duzentos e cinquenta 

metros) um do outro, tendo 

largura mínima de 3m (três 

metros). 

Parágrafo Único. Serão 

admitidas distâncias 

maiores em locais com 

ocupação consolidada”. (NR) 

Art. 205. Os acessos para 

pedestres a  orla marí tima, fluvial 

e lacustre devera o estar 

localizados numa dista ncia na o 

superior a cento e vinte e cinco 

metros um do outro, tendo 

largura mí nima de tre s metros. 

(Lei Complementar nº 482/2014) 

A Assessoria de Engenharia Arquitetura e Urbanismo da Ca mara Municipal de 

Floriano polis realiza um destaque sobre esse artigo: “Art. 129 que altera o art. 

205, que trata do acesso às orlas, passando de 125m para 250m, ou até mais em 

locais com ocupação consolidada”.  

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), por 

meio do Parecer Te cnico nº 130/2022-NLA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, realiza a 

seguinte recomendaça o:  

“Os dispositivos propostos no PLC 1.911/2022 reduzem a proteça o 

conferida ao direito difuso de acesso a  praia, em evidente retrocesso 

socioambiental, quando dobra o distanciamento entre os acessos, que era 

de ate  125 m e passam a ser de 250 m, um do outro. Quanto a  proposta do 

para grafo u nico, que admite dista ncias ainda maiores para ocupaço es 

consolidadas, deve-se considerar que a mate ria ja  se encontra 
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regulamentada na Lei nº 7.661/1988 (institui o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro) e, especialmente, no art. 21, do Decreto nº 

5.300/2004, que preve  hipo teses para definiça o dos locais de acesso a  

praia: 

i) A reas a serem loteadas: O projeto do loteamento devera  indicar 

os locais de acesso a  praia, obedecida a legislaça o urbaní stica e 

ambiental. E  elemento vinculado do licenciamento ambiental.  

ii) A reas ocupadas por loteamentos a  beira-mar (sem acesso a  

praia): O Poder Pu blico Municipal, em conjunto com o o rga o 

ambiental, deve definir as a reas de servida o de passagem. O 

prazo para execuça o da medida expirou em dezembro de 2006.  

iii) Imo veis rurais, condomí nios e outros empreendimentos a  

beira-mar: O proprieta rio deve ser notificado pelo Poder 

Pu blico Municipal, para prover os acessos a  praia, com prazo o 

determinado, segundo condiço es estabelecidas em conjunto 

com o o rga o ambiental.” 
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Artigo 215 altera o Art. 

215. “Fica criado o Comitê 

de Consolidação do 

Microzoneamento Oficial, 

com poderes para arbitrar 

eventuais inconsistências e 

conflitos resultantes dos 

documentos cartográficos 

publicados frente às 

alterações aprovadas pelo 

Poder Legislativo 

Municipal em processo 

legislativo legítimo do qual 

resultou a Lei 

NOVA REDAÇA O  Inconstitucionalidade do artigo 215: O Zoneamento (instrumento essencial e 

integrante do Plano Diretor) e  parte integrante da proposiça o legislativa que 

institui o Plano Diretor, cuja proposiça o deve ser aprovada pelo poder legislativo. 

Qualquer modificaça o na lei aprovada e sancionada so  podera  ser realizada por 

meio de ana lise e aprovaça o do Poder Legislativo.  
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Complementar n. 482, de 

2014”.  

(...) 
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Ale m dos dispositivos apontados acima, a Assessoria de Engenharia, 

Urbanismo e Arquitetura realiza as seguintes ressalvas:  

 

• Art. 19, que altera o art. 32, exclui uma série de ferramentas 

relativas à política municipal integrada de saneamento básico, 

devendo ser analisando a manutenção ou não delas; 

• Art. 25, altera art. 45, que trata das unidade de conservação. 

Contudo, a alteração proposta deixa vago o uso da área sem a 

necessidade de um plano de manejo, além de criar um Área de 

Unidade de Conservação, que é um conceito não bem explicado.  

• Revogação do art. 44, talvez fosse bom manter, com a 

alteração da classificação da área;  

• Art. 47, que inclui o art. 70-A, é um dos artigos citados 

previamente, que permitem aumento da ocupação dos imóveis a 

partir de três pavimentos;  

• Art. 48, que altera o art. 71, que versa sobre as áreas com 

ocupação diferenciada. Está sendo proposto um aumento das 

áreas onde tal incentivo pode ser utilizando, criando o efeito de 

prédios encostados um nos outros;  

• Art. 49, que altera o art. 72, que trata dos permeáveis. 

Inicialmente, considerar 30 cm de solo como área permeável, 

parece pouco, pois a capacidade de retenção é baixa, mas 

principalmente considerar pavimento drenante como área 

permeável, é arriscado, pois a maioria dos pavimentos 

drenantes funciona apenas como meio de captação, existindo 

infraestrutura para lançamento na rede pluvial. Este inciso 

deveria estar mais bem especificado;  



 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

GABINETE DO VEREADOR MARCOS JOSÉ DE ABREU - MARQUITO 

 
 

Rua: Anita Garibaldi, n° 35 – 5º andar - Centro.  
Florianópolis – SC - CEP 88.010-500 

Fone: 48 3027-5812 / 3027-5796 / 3027-5798 / 3027-5790 
 
 

• Art. 53, que altera o art. 74, aumentando a possibilidade de 

construir sem recuos laterais e fundos;  

• Art. 54, que altera o art. 75, prevê a redução dos recuos 

laterais vigentes acima de 9,50m de altura de 1/5 para 1/7, ou 

seja, aproximando os edifícios;  

• Revogação do art. 99, que trata das garantias a serem 

apresentadas pelo empreendedor na implantação de 

parcelamentos, entendemos que possa gerar uma situação de 

obras inacabadas ou concluídas sem o devido cuidado técnico, 

que hoje ficam amarradas ao recebimento e liberação da 

caução;  

• Revoga o art. 106, que limita o número de lotes dos 

condomínios. Condomínios muito grandes, que se configuram 

como bairros fechados não são bons para o tecido urbano, 

devendo, na medida do possível, ser evitados;  

• Art. 81 que altera o art. 113, entendemos que deveria propor a 

revogação do art. 113 e a inclusão do 113-A, pois são assuntos 

diversos, apesar de correlatos;  

• Art. 92, que inclui o parágrafo único ao art. 136, passa a 

permitir parcelamento em área de risco, desde que existam 

soluções de engenharia compatíveis;  

• Art. 95, que inclui o art. 142-A, que trata das Áreas de 

Urbanização Especial, o texto está diferente do aprovado no 

Conselho da Cidade;  

• Art. 96, que altera o art. 143, revogando o inciso II, que trata 

das APC3 - Áreas arqueológicas, terrestres e subaquáticas, 

destinam-se à preservação dos sítios préhistóricos e históricos 
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incluindo seus bens móveis e imóveis, deixando tais áreas à 

margem da lei;  

• Art. 99, que altera o art. 149, que trata da classificação das 

edificações em APC-1, no seu §3º, cria a obrigatoriedade de 

anuência do Conselho da Cidade para a classificação de um 

imóvel, quando entendemos que o ideal seria que o conselho 

participasse da elaboração das regras e não do ato em si;  

• O art. 108, que altera o art. 164, fala das APC-3, contudo as 

mesmas foram revogadas no art. 96;  

• Art. 120, que altera o art. 192 definindo os gabaritos das 

caixas de ruas, chamamos atenção aos §§4º e 5º, que regulariza 

todas as ruas implantadas até 22/12/2016, mas sobre este 

faremos um arrazoado ao final do parecer;  

• Art. 125, que altera o art. 198, que trata sobre as vias 

projetadas, preocupa o §4º, pois da prazo para o que o 

Executivo proceda à desapropriação dos imóveis sob pena de o 

proprietário ter todo seu direito reestabelecido. Entendemos o 

quão injusto é a não desapropriação, contudo, se não tivermos a 

previsão de vias para o crescimento da cidade, com certeza 

teremos um custo muito mais alto no futuro;  

• Art. 153, que revoga o parágrafo único do art. 251, que trata 

das compensações nas regularizações, desta forma passando 

todo o ônus para o Executivo, mesmo quando a lei maior 

permite tais cobranças.  

• Art. 162, que inclui o art. 260-A, nesse caso incluindo a 

Transferência do Direito de Construir Verde – TDC-V, que gera a 

possibilidade de transferência de potencial construtivo de APPs 
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para outro imóvel, instrumento que será regido por lei 

específica; 

• Art. 164, que altera o art. 277, que rege sobre a publicidade do 

EIV, e apresentar a redação que o município deverá garantir a 

publicidade do EIV apenas, é vago, devendo minimamente criar 

algum critério, tipo site, diário oficial ou qualquer outra 

ferramenta a definir;  

• Art. 169, que inclui o art. 285-A, instituindo os Planos 

Distritais, que permitem o desenvolvimento de políticas públicas 

diversas para cada área da cidade, mas seguindo o mesmo rito 

de aprovação do Plano Diretor, previsto no art. 336.  

• Art. 174 que altera o art. 291, que trata sobre os Planos 

Específicos de Urbanização. Está sendo proposta da revogação 

do §6º, referente à anuência prévia dos órgãos ambientais e de 

saneamento, o que pode gerar insegurança jurídica;  

• Art. 178, que inclui os art. 295-A, 295-B e 295C, que trata dos 

incentivos de sustentabilidade para construção ou manutenção 

de APP. O texto deixa muita margem à interpretação e pouco 

limite para a regulamentação requerida;  

• Art. 179 que inclui o art. 295-D, que trata do incentivo de uso 

misto, que é bastante grande, chegando a 30% da taxa de 

ocupação, mas é favorável a cidade para as pessoas;  

• Art. 180 que inclui os art. 295-E, 295-F e 295-G, que dispõe 

sobre o incentivo para arte pública, que era uma ferramenta 

existente, apenas recebendo nova redação;  

• Art. 181, que inclui os art. 295-H e 295-I, que dispõe sobre 

incentivos a preservação da paisagem e patrimônio cultural. Os 

artigos trazem inovações que geram incentivo a preservação, 
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possibilitando redução de impostos e transferência de potencial 

construtivo;  

• Art. 182, que inclui os art. 295-J e 295-K, que dispõe sobre 

incentivo para Áreas Especiais de Interesse Social, 

possibilitando a aplicação das regras aplicadas nessas áreas 

nas demais macro áreas, quando para a construção de 

edificações para faixas de renda mais baixas;  

• Art. 183 que inclui os art. 295-L, 295-M e 295-N, que trata dos 

incentivos a loteamentos. O art. 295-N não está no caderno dos 

votos do Conselho da Cidades, ficando difícil identificar a fonte.  

• Art. 184 que inclui os art. 295-O, 295-P, 295-Q e 295-R, que 

trata do incentivos as Áreas de Desenvolvimento Incentivado. 

Nessas áreas os limites dos índices presentes na tabela F01 

poderão ser ultrapassados, mas com critérios definidos, o que é 

favorável ao desenvolvimento de centralidades.  

• Art. 185 que inclui o art. 295-S, que trata dos incentivos a 

fruição pública, definindo critérios para tanto;  

• Art. 186 que inclui o art. 295-T, que trata do incentivo para 

requalificação de imóveis, a ser regulamentado por lei 

específica;  

• Art. 189, que altera o art. 306, detalhe ao inciso XIII, que 

previa a publicidade dos atos do Conselho da Cidade em meio 

digital, agora apenas diz que deverão dar publicidade, ficando 

vaga a forma, o que pode gerar dificuldade de acesso à 

informação; 

 • Art. 190, que altera o art. 307, que dispõe sobre a composição 

do Conselho da Cidade, apenas com correção da forma de 

composição;  
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• Art. 197, que altera o art. 321, sobre o banco de dados de 

informações cadastrais, o texto aprovado pelo Conselho da 

Cidade ficou demasiadamente simples, perdendo até o sentido 

do artigo;  

• Art. 199, que altera o art. 325 e trata das receitas do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. Os incisos revogados são 

referentes a fontes que terão fundo próprio;  

• Art. 210, que inclui o art. 341-A, com a nova subdivisão 

administrativa e geográfica, cabendo, nesse caso, apenas a 

discussão da alteração do nome de algum distrito;  

• Art. 212, que inclui o anexo H02, que define as áreas a 

receberem incentivos de desenvolvimento.” 

 

 

 

DESTAQUE DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA: 

 

O art. 120 inclui os §§4º e 5º, que tratam da regularização das 

vias existentes em áreas urbanas consolidadas até 22 de 

dezembro de 2016. É um tema bastante frequente aqui nesta 

Casa Legislativa e de bastante urgência para os moradores da 

cidade, que por vezes são impedidos de usufruírem seus diretos 

por questões burocráticas, contudo, regularizar dessa forma, 

pode gerar mais problemas. O procedimento deve partir do 

Executivo, o que está posto no texto da proposta, mas não 

podemos esquecer que temos vias abertas em imóveis privados e 

outras onde o parcelamento foi executado, mas nunca houve a 

doação das áreas do sistema viário para o município, o que 
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poderá gerar questionamentos futuros. Esta Assessoria entende 

que a melhor forma de resolver tal demanda é com a aplicação 

da Lei 13.465/2017 – Lei do REURB e não com a inovação e 

invencionice legal. 
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DO VOTO  

O Projeto de Lei Complementar nº 01911/2022, que consolida a revisão do 

Plano Diretor de Florianópolis (Lei Complementar nº 482/2014), apresenta 

propostas de dispositivos que conflitam com hipóteses definidas como de 

competência regulatória ambiental federal, bem como há pontos em antinomia 

com a legislação federal, estadual e municipal, inclusive, com convenções 

internacionais que a República Federativa do Brasil é parte. 

 

Considerando todo o conteúdo exposto acima e em decorrência da 

apresentação de FATOS VOTOS (parecer técnico da FLORAM e do IBAMA), voto 

pelo RETORNO da matéria ao Executivo para as observâncias das 

formalidades legais e em razão do não cumprimento de legislações pertinentes, 

para que o autor proceda às correções, e que corporifique a dilação do prazo 

para a resposta das diligências até março de 2023. Na oportunidade, solicitamos 

o encaminhamento para a análise técnica dos seguintes órgaõs: Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 

(IPUF) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

Florianópolis, 20 de dezembro de 2022.  

 
 

 

MARCOS JOSÉ DE ABREU – MARQUITO 

VEREADOR - PSOL 

 


