
Oficina Temática 1
Instrumentos e incentivos urbanísticos

A cidade como lugar de Habitação de Interesse Social



Objetivo
Esta Oficina Temática, de caráter consultivo e não vinculante, tem por finalidade 
informar, dirimir dúvidas, bem como, obter dados, subsídios e informações sobre 
o Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 ora em análise, com vistas a 
subsidiar o Conselho da Cidade no processo de elaboração de parecer referente à 
PLC 1715/2018, que trata de alteração da Lei Complementar nº 482/2014.

Introdução



Das Disposições Preliminares

1. A Oficina Temática, doravante denominada OT, será aberta a todos que 
queiram participar, não havendo qualquer tipo de restrição.

2. A Oficina Temática faz parte do calendário oficial do Conselho da Cidade e a 
participação se dará na forma do seu regimento interno.
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Das Condução da Oficina Temática

3. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível durante toda a 
OT em local acessível.

4. A coordenação dos trabalhos será feita pelo Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF).

5. São prerrogativas da coordenação da OT:

a) Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da OT, ordenando o 
curso dos debates;

b) Apresentar as alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 
pertinentes ao temas desta OT;
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Das Condução da Oficina Temática

c) Orientar sobre a pertinência das intervenções orais;

d) Orientar sobre a pertinência das questões formuladas;

e) Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da OT, bem como 
sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum 
participante.
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Dos Participantes

6. Será considerado participante da OT os membros titulares e suplentes do Conselho da 
Cidade e servidores do Município de Florianópolis.

7. São direitos dos participantes:

a) Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da OT, 
respeitando as disposições previstas neste Regimento;

b) Debater as questões tratadas no âmbito da OT;

8. São deveres dos participantes:

a) Respeitar o regimento desta OT;
b) Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
c) Tratar com respeito e civilidade os participantes da OT e seus organizadores.
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Da Realização da Oficina Temática
9. O tempo de duração da OT será de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com início às 
19:30 horas e término às 22:00 horas. Caso este tempo seja insuficiente, a sessão poderá 
ser prorrogada pelo tempo necessário, não podendo exceder o limite máximo de término às 
23:00 horas.

10. A OT terá a seguinte ordem:

a) 19h30 – Abertura, com apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da OT;
b) 19h40 – Exposição das alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 

1715/2018 e início da inscrição de participantes para questionamentos;
c) 20h30 – Intervalo;
d) 20h45 – Início dos questionamentos;
e) 21h00 – Término da inscrição de participantes para questionamentos;
f) 21h50 – Esclarecimentos finais;
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Da Realização da Oficina Temática

c) 22h00 – Encerramento.

OBS.: caso a OT tenha início às 19h45, será acrescentado 15 minutos aos horários 
supracitados, com exceção do limite máximo de término, que permanecerá às 23h00.

11. Durante a OT, técnicos do Município ficarão à disposição dos participantes para dirimir 
dúvidas e auxiliar na formulação dos questionamentos, caso seja necessário;

12. Os questionamentos transcorrerão de acordo com o que segue:

i. O uso da palavra será por ordem de inscrição;

ii. Cada participante terá o tempo de 02 (dois) minutos para a manifestação;

iii. Os esclarecimentos e/ou respostas, quando solicitados, deverão ter duração máxima de 
04 (quatro) minutos.
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Da Realização da Oficina Temática

 iv. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar, ou mesmo, transferi-lo 
para outra pessoa;

v. Somente será permitida a repetição do uso da palavra, após o esgotamento da lista de 
inscrições, desde que haja tempo hábil, de acordo com o expresso no item 9;

vi. Manifestações ofensivas, personalizadas ou que desvirtuem do escopo da Oficina serão 
cerceadas e o inscrito perderá o direito à fala;

vii. A critério da coordenação, as perguntas e respostas poderão ser efetuadas em bloco, 
não excedendo o número de 05 (cinco) questionamentos/esclarecimentos.

13. Concluída a fase de questionamentos, a coordenação procederá os esclarecimentos 
finais e encerramento da OT;
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Das Disposições Finais

14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro por parte dos 
participantes da OT.
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O que são instrumentos e incentivos urbanísticos?
Instrumento urbanístico: ferramenta utilizada para referir-se ao conjunto de ações 
legalmente possibilitadas ao Poder Público para intervir nos processos urbanos e, 
especialmente, na produção do espaço, regulamentando, controlando e/ou 
direcionando-o.

Incentivos urbanísticos: critérios/requisitos específicos aplicados a determinadas 
áreas e condições do território com o objetivo de estimular uma melhor 
configuração urbana.
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Instrumentos urbanísticos
- Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Oficina Temática 4)
- Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo
- Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública
- Usucapião Especial de Imóvel Urbano
- Direito de Superfície
- Direito de Preempção
- Outorga Onerosa do Direito de Construir
- Outorga Onerosa de Alteração de Uso
- Transferência do Direito de Construir (TDC)
- Operações Urbanas Consorciadas
- Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
- Projetos Especiais
- Planos Setoriais
- Planos Específicos de Urbanização (PEU)

Instrumentos Urbanísticos



Outorga Onerosa de Alteração de Uso
Instrumento previsto no Estatuto da Cidade, a Outorga Onerosa de Alteração de 
Usos fixará condições nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, 
mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário.

Outorga Onerosa de Alteração de Uso
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Outorga Onerosa de Alteração de Uso



Para que serve?
Para gerar contrapartidas na formação de novas centralidades;

Alterar usos quando da implantação de Projetos Especiais;

Ampliação de edificações de usos considerados tolerados;

Para destinação urbana de glebas que tenham se utilizado de benefícios para 
produção rural;

Alterações de zoneamento para usos mais permissivos decorrentes de Lei 

Outorga Onerosa de Alteração de Uso



Outorga Onerosa de Alteração de Uso

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de nova seção e 
respectivos artigos

Art. 259a A outorga onerosa da alteração de 
uso constitui-se em contrapartida financeira 
decorrente da modificação dos usos e dos 
diversos tipos de atividades que os compõem, 
previstos na legislação de uso e ocupação do 
território, aplicada nos seguintes casos:
I -  ampliação de edificações de usos 
considerados tolerados; 
II – troca de uso das áreas destinadas a 
garagens;
III -  outros usos discriminados no Anexo F02 – 
Tabela de Adequação de Usos para Instalação 
de Atividades Econômicas e Anexo F02.1 - 
Tabela de Adequação de Usos para Aprovação 
e Licenciamento de Edificações; e 
IV- outros que possam a vir a ser instituídos por 
lei específica.
Parágrafo único. A Outorga Onerosa aplica-se 
nas Macroáreas de Uso Urbano.

Inserção para aplicação de 
instrumento já previsto no 
Estatuto da Cidade ainda 
não utilizado pelo município



Outorga Onerosa de Alteração de Uso

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de nova seção e 
respectivos artigos

Art. 259b O valor total referente à contrapartida 
financeira da OOAU será calculado através da 
seguinte fórmula: Cau = Aua x Vu x Iau, onde:  
a) Cau – Contrapartida de alteração de uso, em 
R$; 
b) Aua – Área total de uso a ser alterada, em 
m²; 
c) Vu – Valor do metro quadrado territorial a 
partir da mesma base de cálculo do IPTU, em 
R$/m²; 
d) Iau – Índice de alteração de uso é de 4% 
(quatro por centro). 

Inserção para aplicação de 
instrumento já previsto no 
Estatuto da Cidade ainda 
não utilizado pelo município

Inserção de nova seção e 
respectivos artigos

Art. 259c Regulamentação específica de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal 
estabelecerá os critérios e procedimentos 
necessários para o pagamento da Outorga 
Onerosa de Alteração de Uso.

Inserção para aplicação de 
instrumento já previsto no 
Estatuto da Cidade ainda 
não utilizado pelo município



Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
Estudo que identifica e avalia os impactos urbanísticos de um empreendimento
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Para que serve?
Para propor antecipadamente formas de amenizar (mitigar) a implantação do 
empreendimento ou ainda, caso não seja possível, compensar os impactos 
negativos.

Ainda serve para identificar os impactos positivos e potencializá-los, se for o 
caso.

EIV



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 265 Fica instituído no Município 
de Florianópolis o Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV) e 
respectivo Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV), nos termos dos 
arts. 36, 37 e 38 da Lei Federal nº 
10.257, de 2001- Estatuto da Cidade.

Art. 265 Fica instituído no Município de 
Florianópolis o Estudo de Impacto de 
Vizinhança, sendo requisito prévio para 
obtenção do licenciamento de atividades e 
da aprovação e licenciamento de obras 
públicas ou privadas potencialmente 
causadores de impactos relativos a 
aspectos urbanísticos nos termos desta Lei 
Complementar, podendo ser apresentado 
em duas categorias:
I – Estudo Simplificado de Impacto de 
Vizinhança (ESI); e
II – Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Os artigos 265 e 266 foram 
compilados em um único 
artigo, visando reduzir o 
corpo do texto, sem 
alteração de conteúdo. 
Além disso, enquadrou-se o 
ESI (já previsto no art. 65, 
282 e 283 da LC 482/2014) 
enquanto um tipo de Estudo 
de Impacto de Vizinhança, 
posto que também trata-se 
de uma análise de impacto 
urbanístico.

Capítulo X, Artigos 265-283



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 266 O EIV é o estudo prévio dos impactos 
relativos a aspectos urbanísticos como 
requisito para obtenção do licenciamento de 
construção, ampliação ou funcionamento de 
empreendimentos e atividades, públicos ou 
privados, potencialmente causadores de 
impactos nos termos desta Lei Complementar.

Art. 266 Revogado Incorporado ao artigo 
anterior, a fim de melhorar 
a técnica legislativa.

Art. 268 O EIV será acompanhado de Relatório 
de Impacto de Vizinhança (RIV), documento 
formal sob a responsabilidade do proponente, 
que exponha em linguagem clara e objetiva, as 
características e repercussões significativas 
do empreendimento ou atividade sobre o 
ambiente urbano, com destaque para as 
medidas mitigadoras ou compensatórias sobre 
os impactos julgados negativos.

Art. 268 Revogado O RIV foi excluído a fim de 
reduzir a morosidade nas 
análises de processos. Isto 
não impede a Prefeitura de 
solicitar que as 
informações sejam 
disponibilizadas de forma 
mais clara para a 
sociedade, quando 
necessário.



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 269 A consulta de viabilidade 
expedida pelo órgão municipal 
competente deverá indicar 
obrigatoriamente a necessidade de 
realização do EIV conforme o 
empreendimento ou atividade 
proposto nos termos da Lei.

Art. 269 Revogado Trata-se de regulamentação 
interna da administração, 
não havendo necessidade 
de constar no texto de lei. 
As consultas de viabilidade 
permanecerão indicando a 
necessidade de elaboração 
de EIV, entretanto alguns 
depende do porte sendo 
inviável a informação 
prévia.



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 270 Fica criada a Taxa de Análise 
de EIV (TAEIV) para empreendimento 
ou atividade que tem por fato gerador a 
contraprestação do serviço de análise, 
publicação de editais e despesas 
operacionais realizadas pelo Instituto 
de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF).
§ 1º A TAEIV será recolhida 
previamente, sendo seu pagamento 
pressuposto para análise do EIV.
§ 2º Os valores referentes à taxa 
mencionada no caput deste artigo 
serão destinados a fundo ou conta 
corrente vinculada para aplicação em 
atividades administrativas.
§ 3º Lei específica estabelecerá os 
valores e regulamentará os 
procedimentos para o pagamento da 
TAEIV no prazo máximo de noventa 
dias da publicação desta Lei 
Complementar.

Art. 270 Fica criada a Taxa de Análise de 
Estudos de Impacto de Vizinhança (TAEIV) para 
empreendimentos e/ou atividades que tenham, 
por fato gerador, a contraprestação do serviço 
de análise e despesas operacionais realizadas 
pelo Município. 
§1º Os valores referentes à taxa mencionada no 
caput deste artigo serão destinados a fundo ou 
conta corrente vinculada para aplicação em 
atividades administrativas.
§2º A regulamentação da TAEIV caberá ao 
poder executivo, devendo considerar:

I. a complexidade e o porte do 
empreendimento; e

II. as atividades operacionais a serem 
realizadas pelo município.

§3º Revogado

Adequação de escrita

A alteração possibilita que a 
TAEIV seja diferente para 
empreendimentos de impacto 
diferente.

EIV



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 271 O IPUF será responsável 
pela elaboração do Termo de 
Referência Padrão, coordenação, 
análise, rejeição e aprovação do EIV, 
sem prejuízo da participação de 
outros órgãos e entidades conforme 
regulamentação específica.

Art. 271 O IPUF será responsável pela 
elaboração dos Termos de Referência, 
coordenação, análise, rejeição e aprovação 
dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV 
e ESI), sem prejuízo da participação de 
outros órgãos e entidades conforme 
regulamentação específica. 
§1° O Termo de Referência possuirá efeito 
vinculado para o Poder Público e requerente;
§2° O IPUF poderá solicitar 
complementações aos estudos de impacto 
de vizinhança (EIV e ESI), em decisão 
motivada, visando atender aos requisitos 
desta Lei Complementar e ao Termo de 
Referência para viabilizar a avaliação 
técnica.

Objetiva incorporar o art. 
272 ao 271, posto que 
tratam do mesmo assunto.

O § 1º incorpora a parte 
final do art. 272, reduzindo 
o texto de lei.

O § 2º possibilita que o 
IPUF solicite novas 
complementações aos 
estudos, ainda que estas 
não sejam parte integrante 
do Termo de Referência 
emitido anteriormente.



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 272 O IPUF expedirá Termo de 
Referência Padrão para a elaboração 
de EIV específico para o licenciamento 
do empreendimento ou atividade 
proposto no prazo de trinta dias, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico 
do Município, com efeito vinculado 
para o Poder Público e empreendedor.
§ 1º O Termo de Referência específico 
deverá listar os itens que considera 
necessários para a avaliação pelo EIV 
e a área de influência a considerar.
§ 2º O empreendedor deverá solicitar o 
Termo de Referência ao Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis 
após o recebimento da consulta de 
viabilidade emitida pelo órgão 
competente.

Art. 272 Revogado A parte final do artigo foi 
incorporada ao artigo 271. A 
necessidade de publicação do 
termo de referência em Diário 
Oficial é burocrática, posto que 
trata-se de ato administrativo. 
Isto não impede que os cidadãos 
solicitem este documento junto 
ao Município.
O § 1º foi retirado pois é 
redundante. Se o termo é 
específico, ele listará os itens 
específicos necessário à análise.
O § 2º foi retirado pois é 
redundante. O artigo 271 já 
indica que o IPUF elabora o 
Termo de Referência. O 
funcionamento (trâmite) desta 
solicitação é explicativo, 
devendo ser regulamentado por 
norma infralegal



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 273 Serão objeto de elaboração de EIV os 
seguintes empreendimentos e atividades, 
considerando seus análogos sem prejuízo da 
exigência de estudo simplificado de localização 
nos termos de lei específica:
I - autódromo ou kartódromo aberto;
II - clube com área construída acima de cinco 
mil metros quadrados;
III - comércio atacadista com área construída 
acima de dois mil metros quadrados;
IV - centro comercial varejista com área 
construída superior a cinco mil metros 
quadrados;
V - centro cultural com área construída superior 
a cinco mil metros quadrados;
VI - centro de eventos com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados;
VII - estação telefônica para telefonia fixa ou 
centro de comutação e controle (CCC) para 
telefonia celular, conforme conceituação da 
Agência Nacional de Telecomunicação 
(ANATEL);
VIII - rede de transmissão de energia elétrica e 
estação de distribuição de energia elétrica;

Art. 273 Serão objeto de elaboração de estudos 
de impacto de vizinhança:

I. Do tipo Estudo Simplificado de Impacto 
de Vizinhança - ESI:

a) as atividades listadas nos Anexos E02, 
F02 e F02.1 desta Lei Complementar e 
similares;

b) novas construções situadas nas Áreas de 
Proteção Cultural (APC), desde que 
possuam área a ser construída inferior a 
1.000m² (mil metros quadrados) e altura 
não superior à do imóvel protegido mais 
próximo; e 

c) ampliação de empreendimentos ou 
alteração de atividades existentes a 
limites que passem a se enquadrar na 
exigência de ESI.

Além dos itens apontados nos 
incisos I e II aqui 
apresentados, foi incorporado 
ao Anexo E02 desta LC (tabela 
de Polos Geradores de 
Viagem e EIV) os 
empreendimentos e atividades 
passíveis de ESI e EIV. 



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

IX - edificação com área construída superior a 
dois mil metros quadrados ou com mais de cem 
vagas de estacionamento, consideradas de 
forma isolada ou em conjunto;
X - edificação localizada em terreno com área 
acima de dez mil metros quadrados ou que 
configure a totalidade de uma quadra;
XI - equipamento de segurança pública com 
área construída acima de setecentos e 
cinquenta metros quadrados tais como as 
instalações para recolhimento de presos e 
detentos, presídios, ou penitenciárias;
XII - estádio ou ginásio de esportes com 
capacidade para cinco mil espectadores ou 
mais;
XIII - entretenimento noturno com área 
construída superior a mil metros quadrados;
XIV - garagem ou estacionamento geral em 
terreno com área superior a três mil metros 
quadrados;
XV - indústria ou prestadora de serviços com 
área construída acima de cinco mil metros 
quadrados; ou potencial causadora de ruídos, 
emissão de gases, massa construída ou 
exacerbação da mobilidade.

d) edificação com área construída superior a 
cinco mil metros quadrados ou com mais de 
cem vagas de estacionamento, consideradas de 
forma isolada ou em conjunto;
e) edificação localizada em terreno com área 
acima de dez mil metros quadrados ou que 
configure a totalidade de uma quadra;
II. Do tipo Estudo de Impacto de Vizinhança - 
EIV:
f) as atividades listadas nos Anexos E02, F02 e 
F02.1 desta Lei Complementar e similares;
g) novas construções situadas, inclusive 
parcialmente, no interior do raio de 100 (cem) 
metros de imóvel tombado ou situadas nas 
Áreas de Proteção Cultural (APC), desde que não 
se enquadrem no previsto na alínea b, do Inciso I 
do presente artigo.

EIV



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

XVI - áreas de desenvolvimento incentivado;
XVII - parque temático;
XVIII - quadra de escola de samba;
XIX - rodoviária ou aeroporto;
XX - supermercado com área construída 
superior a cinco mil metros quadrados;
XXI - terminal de passageiros e carga com área 
útil superior a cinco mil metros quadrados;
XXII - templo e local de culto em geral com área 
construída acima de quinhentos metros 
quadrados;
XXIII - condomínio por unidades autônomas em 
terreno com área superior a três hectares;
XXIV - condomínio multifamiliar com mais de 
cinquenta unidades habitacionais ou 
comerciais;
XXV - loteamento ou desmembramento em 
terreno com área superior a três hectares;
XXVI - operação urbana consorciada;
XXVII - projetos especiais;
XXVIII - enclaves urbanos;
XXIX - cemitério e crematório;
XXX - estações coletivas, públicas ou privadas, 
de tratamento de água e esgoto; e

h) ampliação de empreendimentos ou alteração de 
atividades existentes a limites ou usos que passem a 
se enquadrar na exigência de EIV;
i) edificação com mais de duzentas vagas de 
estacionamento, consideradas de forma isolada ou 
em conjunto;
j) empreendimentos enquadrados como Projetos 
Especiais; e
k) Operações Urbanas Consorciadas.

III a  XXXI Revogados

Parágrafo único. Revogado
§1º Poderão ser passíveis de Estudos de Vizinhança 
os empreendimentos cujos usos estejam omissos na 
presente lei e que tenham alto potencial de impacto 
na paisagem, na mobilidade, ou na infraestrutura 
instalada.

O § 1º e 2º foram inseridos a 
fim de permitir que o IPUF 
solicite EIV nos casos 
omissos da Lei, seja para 
processos específicos ou 
regulamentações gerais.



EIV

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

XXXI - estações de transbordo de lixo, usinas ou 
centrais de reciclagem de resíduos sólidos.
Parágrafo Único - Poderão ser passíveis de EIV, 
a critério do IPUF, as atividades e 
empreendimentos que se enquadrarem nas 
seguintes situações:
a) similaridade a outros empreendimentos e 
atividades;
b) ocorrência de diversas atividades num 
mesmo empreendimento;
c) ampliação de empreendimentos e atividades 
existentes que se enquadrem na exigência de 
EIV e sejam superior a um quinto do volume de 
construção existente; e
d) as construções, demolições ou alterações de 
qualquer porte, em área de relevante valor 
arqueológico, arquitetônico, etnográfico, 
histórico ou paisagístico, seja ou não objeto de 
ato de preservação promovida por qualquer 
entidade pública, quando representar um 
impacto na paisagem, segundo critérios do 
SEPHAN.

§2º Compete ao IPUF expedir orientação, geral 
ou específica, sobre a necessidade da 
apresentação de EIV nos casos de dúvida ou 
contradição com a presente Lei.
§3º Para os condomínios ou conjuntos 
habitacionais de interesse social implantados 
em ZEIS ou AEIS será exigido memorial objetivo 
de inserção de vizinhança, que poderá, mediante 
análise do IPUF, dispensar a exigência de estudo 
de impacto de vizinhança.

O § 1º e 2º foram inseridos a 
fim de permitir que o IPUF 
solicite EIV nos casos 
omissos da Lei, seja para 
processos específicos ou 
regulamentações gerais.
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Art. 274 Para atender seus objetivos e 
princípios, o EIV deverá ser elaborado e 
instruído da seguinte forma:
I - identificação do empreendimento:
a) identificação do empreendedor com nome 
completo, endereço ou sede, CPF ou CNPJ, 
contrato social, contatos telefônicos e e-mail;
b) identificação e qualificação técnica dos 
autores do EIV;
c) descrição resumida do projeto;
d) titulação do imóvel; e
e) características objetivas do projeto 
arquitetônico a ser aprovado.
II - caracterização da área de influência direta e 
indireta do empreendimento ou atividade:
a) definição da área de influência do 
empreendimento ou atividade com delimitação 
do espaço onde se localiza o imóvel com os 
acessos gerais;
b) descrição dos usos e volumes das 
construções existentes;
c) características populacionais da área de 
influência;
d) estimativa de população fixa e flutuante que 
usará o empreendimento ou atividade;
(...)

Art. 274 Revogado A informação contida neste 
artigo é taxativa, contrariando a 
possibilidade dos termos de 
referência específicos. A forma 
de apresentação do EIV deve se 
dar por regulamentação 
específica (Decreto) e pelos 
Termos de Referência 
Específicos, que tem caráter 
vinculante, conforme artigo 271, 
§1°. 
Da forma como se apresenta, 
este artigo obriga que todos os 
EIV apresentem estudos que 
nada acrescentam na análise 
dos impactos urbanísticos 
específicos, onerando o 
requerente e a Prefeitura, em 
virtude do tempo necessário 
para a elaboração e as análises 
de processos.

EIV
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Art. 275 Serão de responsabilidade 
do empreendedor as despesas e 
custos referentes à:
I - realização do EIV, RIV e estudos 
complementares exigidos pelo órgão 
de planejamento; e
II - obras e serviços conforme 
previsto no Termo de Compromisso.

Art. 275 Serão de responsabilidade do 
empreendedor as despesas e custos 
referentes à: 

I. realização do EIV/ESI e estudos 
complementares exigidos pelo IPUF; 

II. compensações e mitigações previstas 
no Termo de Compromisso; e 

III. realização de Audiências Públicas;

A inclusão do inciso III visa 
esclarecer a competência 
das custas referentes às 
Audiências Públicas, 
quando exigidas pela 
Prefeitura.

EIV
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Art. 276 O EIV deverá ser elaborado 
por profissionais habilitados, 
responsáveis tecnicamente pelos 
resultados, e apresentado ao órgão 
municipal de planejamento no prazo 
de três meses após a expedição do 
Termo de Referência, podendo ser 
aceito ou rejeitado, mediante 
decisão motivada, em qualquer das 
hipóteses.
Parágrafo Único - A critério do IPUF, 
a requerimento do empreendedor, 
em razão da complexidade ou 
especificidade da complementação 
exigida, poderá ser concedida 
prorrogação de prazo para a 
entrega do estudo.

Art. 276 Os Estudos de Vizinhança (ESI e 
EIV) serão elaborados por equipe 
multidisciplinar, formada por profissionais 
habilitados e responsáveis tecnicamente 
pelas informações prestadas e pelos 
resultados, podendo o Termo de Referência 
definir composição mínima da equipe.
Parágrafo único. Revogado

Adequação de texto 
simplificando conteúdo, 
uma vez que o fluxograma 
com os tempos necessários 
para as análises e retornos 
deve ter regulamentação 
infralegal específica, não 
sendo necessário constar 
no Plano Diretor.

EIV
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Art. 277 O IPUF dará publicidade ao EIV e ao 
respectivo RIV, fazendo publicar edital no 
mural do átrio do seu prédio sede, no seu 
endereço eletrônico e no Diário Oficial 
Eletrônico do Município, e, na impossibilidade, 
poderá ser feita em jornal de grande circulação 
local, justificado o caso.
§ 1º O edital deverá conter a definição, 
características, porte e área de influência do 
empreendimento ou atividade propostos, 
indicação do local onde se encontram os 
originais para consulta e a sistemática de 
apresentação formal de registros, documentos 
ou críticas ao EIV.
§ 2º A publicação do edital deverá ocorrer em 
até dez dias do protocolo do EIV 
permanecendo durante dez dias consecutivos 
no mural do átrio e endereço eletrônico do 
órgão municipal de planejamento.
§ 3º Qualquer interessado poderá solicitar 
cópia do EIV e RIV, no prazo de sessenta dias 
após a publicação do edital, mediante 
pagamento.

Art. 277 O IPUF deverá garantir a promoção 
da publicidade dos Estudos de Impacto de 
Vizinhança.
§1º Revogado.
§2º Revogado.
§3º Revogado.

Simplificação de conteúdo 
visto que a forma de 
publicidade pode variar e 
ser regulamentada por 
procedimento 
administrativo.

EIV



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 278 Sempre que for o caso, o IPUF realizará 
audiência pública para apresentação do EIV e RIV 
pelo proponente no prazo de até quarenta dias após 
a publicação do edital referido no art. 277 com a 
finalidade de esclarecimento de dúvidas e 
recebimento de considerações da população.
§ 1º A audiência pública será realizada na região 
sobre a qual incide o empreendimento ou atividade 
conforme disponibilidade de espaço apropriado.
§ 2º O edital de convocação da audiência pública 
deverá conter a data, local, horário e a identificação 
do empreendimento ou atividade objeto do EIV.
§ 3º O edital de convocação da audiência pública 
deverá ser publicado com quinze dias de 
antecedência e ser divulgado no átrio do prédio 
sede do IPUF, no seu endereço eletrônico e no Diário 
Oficial Eletrônico do Município, e, na 
impossibilidade, poderá ser feito no órgão da 
imprensa oficial, ou, em jornal de grande circulação 
local, justificado o caso.
§ 4º Qualquer interessado poderá apresentar por 
escrito críticas, registros ou documentos sobre o 
empreendimento ou atividade e seus impactos, que 
farão parte integrante do EIV, no prazo de quinze 
dias após a realização da audiência pública, 
independente de pagamento de taxas.
§ 5º Na hipótese da complementação do EIV 
resultar em alterações significativas na proposta 
inicial, o órgão municipal de planejamento poderá 
realizar nova audiência pública nos termos do caput 
deste artigo.
§6º [...]

Art. 278 O IPUF exigirá a realização de Audiências 
Públicas específicas a fim de apresentar, esclarecer 
e receber contribuições da população diretamente 
atingida por empreendimentos considerados de 
elevado potencial de impacto ou de interesse 
público, quando sujeitos a Estudos de Impacto de 
Vizinhança (EIV).
§ 1º A audiência pública será realizada na região 
sobre a qual incide o empreendimento e/ou 
atividade conforme disponibilidade de espaço 
apropriado.
§ 2º O edital de convocação da audiência pública 
deverá conter data, local, horário e identificação do 
empreendimento e/ou atividade objeto do EIV, 
devendo ser lançado em período não inferior a 15 
dias da realização da referida audiência pública, e 
ser publicado em jornal local de grande circulação.
§3º O IPUF poderá exigir Audiência Pública 
específica para Estudo Simplificado de Impacto 
(ESI), considerando a avaliação do impacto e o 
interesse público.
§4º Revogado.
§5º Revogado.
§6º [...]

O fluxograma com os 
tempos necessários para as 
análises (incluindo-se as 
audiências públicas) deve 
ter regulamentação 
infralegal específica, não 
sendo necessário constar 
no Plano Diretor.
Foi mantida a necessidade 
de publicação apenas em 
jornal de grande circulação, 
cujo alcance é muito 
superior aos demais locais 
descritos no artigo anterior.

EIV
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Art. 279 O IPUF deverá analisar o EIV 
no prazo de sessenta dias a partir do 
encerramento do prazo previsto no § 
4º do art. 278 desta Lei Complementar, 
podendo ser prorrogado em caso de 
complementação ou grande 
complexidade, em decisão motivada.
§ 1º Para a análise do EIV o IPUF 
poderá promover a participação 
multidisciplinar dos órgãos públicos 
diretamente envolvidos com os itens 
integrantes do EIV;
§ 2º O IPUF poderá solicitar a 
complementação do EIV, em decisão 
motivada, visando atender aos 
requisitos desta Lei Complementar e 
do Termo de Referência para viabilizar 
a avaliação técnica;
§ 3º O EIV será considerado eficaz por 
período equivalente à validade do 
licenciamento que originou.

Art. 279 A aprovação do EIV ou o ESI será 
considerada válida por período equivalente 
à validade do licenciamento que originou e 
suas respectivas renovações.
§1º Revogado.
§2º Revogado.
§3º Revogado.

A manutenção do conteúdo 
do §3º define o período de 
validade do licenciamento 
dos estudos de vizinhança, 
incluindo o ESI.

Os demais pontos excluídos 
do artigo tratam do 
fluxograma de análise, que 
pode ter regramento 
infralegal específico.

EIV
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Art. 280 O EIV e o RIV com parecer 
final do IPUF integrarão o processo 
de licenciamento e, havendo 
necessidade de alteração nos 
projetos aprovados, este será 
submetido à nova análise.

Art. 280 O parecer final do IPUF e o Termo de 
Compromisso integrarão o processo de aprovação 
de projeto e/ou licenciamento de obra ou atividade. 
§ 1º O Termo de Compromisso possui força de 
título executivo extrajudicial, contendo as medidas 
mitigadoras e compensatórias com cronograma de 
sua implantação definidas pelo Poder Público 
Municipal.
§ 2º O descumprimento do Termo de Compromisso 
poderá ensejar no embargo da obra ou cassação do 
alvará de licença concedido.
§ 3º O habite-se ou a licença de funcionamento do 
empreendimento e/ou atividade só serão emitidos 
mediante Termo de Recebimento expedido pelo 
IPUF comprovando o cumprimento das medidas 
previstas no Termo de Compromisso conforme 
cronograma de implantação referido no caput deste 
artigo.
§ 4º No caso de execução parcial ou defeituosa das 
obras, serviços e demais compromissos o 
Município promoverá a notificação extrajudicial do 
responsável sem prejuízo da execução judicial do 
Termo de Compromisso, conforme o caso. 

O artigo 280 e 281 foram 
mesclados em um único 
artigo. Assim, os § 1, 2, 3 e 
4, estavam presentes no 
artigo 281, mas foram 
incorporados a este artigo, 
pois tratam do mesmo 
assunto. Trata-se de 
correção legislativa para 
aplicação da lei.

EIV
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Art. 281 O licenciamento definitivo do 
empreendimento ou atividade fica 
condicionado a aceitação do respectivo EIV 
pelo IPUF e assinatura de Termo de 
Compromisso, com força de título executivo 
extrajudicial, contendo as medidas mitigadoras 
e compensatórias com cronograma de sua 
implantação definidas pelo Poder Público 
Municipal.
§ 1º O descumprimento das medidas 
mitigadoras ou compensatórias previstas no 
Termo de Compromisso dará ensejo ao 
cancelamento das licenças.
§ 2º O habite-se ou a licença de 
funcionamento do empreendimento ou 
atividade só serão emitidos mediante laudo de 
vistoria comprovando a conclusão das obras e 
serviços previstos no Termo de Compromisso 
conforme cronograma de implantação referido 
no caput deste artigo.
§ 3º No caso de execução parcial ou 
defeituosa das obras e compromissos o Poder 
Público Municipal promoverá a notificação 
extrajudicial do responsável sem prejuízo da 
execução judicial do Termo de Compromisso, 
conforme o caso.

Art. 281 Revogado Embora seja representado 
como revogado, o artigo 
281 foi incorporado no 
artigo anterior.

EIV
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Art. 282 Os empreendimentos e atividades 
singulares, públicos ou privados, de menor 
impacto urbanístico, não relacionados no 
art. 273 desta Lei Complementar, deverão 
apresentar estudo específico de 
localização como requisito para obtenção 
do licenciamento de construção, 
ampliação ou funcionamento.

Parágrafo Único – Para efeito de análise, 
rejeição e aprovação do estudo específico 
de localização, o IPUF analisará os 
seguintes elementos:
I – localização;
II – aspectos demográficos;
III – infraestrutura;
IV – uso do solo;
V – consequências sobre a vizinhança;
VI – tráfego e sistema viário;
VII – salubridade e conforto ambiental;
VIII – periculosidade; e
IX – impactos na paisagem.

Art. 282 Revogado Os Estudos Específico de 
Localização, hoje regrados pelo 
Decreto 13.349/2014, foram 
renomeados para Estudo 
Simplificado de Impacto e 
incorporados ao artigo 265, que 
institui os Estudos de Vizinhança. 
Assim, embora o artigo apareça 
como revogado, existe a previsão 
deste estudo para obras/serviços 
de menor impacto urbanístico.

Os elementos de análise do ESI 
serão objeto de Termo de 
Referência Específico, conforme 
artigo 271, garantindo a eficácia 
do instrumento, sem a 
necessidade de 
aprofundamentos em tópicos 
diversos daqueles em que ocorre 
o impacto. 

EIV
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Art. 283 O Poder Executivo 
Municipal regulamentará o 
procedimento de análise, rejeição e 
aprovação do EIV e do estudo 
específico de localização, no que 
couber, no prazo de noventa dias 
após a publicação da presente Lei 
Complementar.

Art. 283 Revogado Os procedimentos de 
análise do EIV e ESI já estão 
regulamentados pelo 
Decreto 13.350/2014 e 
13.348/2014.

EIV



Incentivos urbanísticos
- Incentivo de Uso Misto (Artigo 64)
- Taxa de Ocupação Diferenciada
- Política Municipal de Arte Pública
- Incentivos à Preservação da Paisagem e do Patrimônio Cultural
- Incentivo a Sustentabilidade Ambiental
- Habitação de Interesse Social

Incentivos Urbanísticos



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64
Incentivo para promover o uso misto (residencial e não residencial) no mesmo 
edifício, em zoneamentos específicos e mediante algumas condições.

Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64



Para que serve?
Favorece os deslocamentos por meios não motorizados (incentivo à mobilidade 
ativa)

Estimula a miscigenação usos no mesmo território (morar, estudar, trabalhar e 
lazer)

Geração de emprego e renda próximo às residências

Promove a economia de infraestrutura urbana

Visa atender as estratégias e políticas do ordenamento territorial previstas no 
Artigo 11 à 14

Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64



Zona de fruição pública (condição)
Uso público em área aberta localizada no pavimento térreo que amplia a oferta de 
espaço físico para atividades que privilegiam o pedestre, sem edificações, muros, 
instalações ou equipamentos, vedado o uso como estacionamento de veículos 
automotores. (Anexo G01 - Glossário)

Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64



Fachada Ativa (condição)
Aquela em contato direto com o logradouro, que possua uso não residencial e 
acesso aberto à população e que atenda outros critérios determinados. (Redação 
da PLC 1715/2018 - Artigo 63A)

Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64

Condição mínima de uso



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64

Benefícios



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64
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Inserção de artigo Art 63-A Considera-se fachada ativa aquela em 
contato direto com o logradouro, que possua 
uso não residencial e acesso aberto à 
população e que atenda aos seguintes critérios:
I.Possuir aberturas que garantam a 
permeabilidade visual entre interior e exterior; 
II.Totalidade do perímetro da fachada ativa 
vinculada diretamente ao espaço público ou à 
área de fruição pública;
III.Unidades de uso não residencial com área 
útil mínima de 20m² (vinte metros quadrados) e 
profundidade mínima de 4m (quatro metros);
IV. Perímetro de fachada ativa de no mínimo 
1/3 (um terço) para terrenos cuja soma das 
testadas seja menor ou igual a 15m (quinze 
metros); e
V.Perímetro de fachada ativa de no mínimo 1/2 
(um meio) para terrenos cuja soma das 
testadas seja maior que 15m (quinze metros).

Inserção de conceito já 
utilizado porém sem 
critérios e definição 
específica. Este conceito é 
necessário para a aplicação 
de alguns instrumentos e 
incentivos previstos no 
plano.



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 64. A fim de incentivar o uso 
misto nas Macro Áreas de Usos  
Urbanos, fica o IPUF autorizado a 
dar incentivos em forma de índices 
urbanísticos, mediante estudos
específicos, limitados da seguinte 
forma:
I – em qualquer caso, a altura 
máxima estabelecida para o
zoneamento em questão não  
poderá ser ultrapassado;
II – o incentivo para Taxa de 
Ocupação ficará limitado em no 
máximo 20%(TOx1,2) acima da 
Taxa de Ocupação estabelecida 
para o zoneamento em questão;

Art. 64. O incentivo para uso misto será 
aplicado nas ARM, ATR e AMC e será 
concedido na forma de índices urbanísticos, 
por meio de instrumento definido por 
colegiado técnico do IPUF, limitados da 
seguinte forma:
I – a altura máxima estabelecida para o 
zoneamento em questão poderá ser 
ultrapassada em no máximo 25%;
II – o incentivo para o número de 
pavimentos máximo ficará limitado em no 
máximo 25% (n. de pavimentos x 1,25) do 
número de pavimentos máximo para o 
zoneamento em questão; e

O artigo 64 que prevê 
incentivo ao uso misto foi 
reformulado de modo a 
definir critérios claros para 
sua utilização e conceitos a 
serem aplicados (fruição 
pública e fachada ativa), 
corrigir incongruências e 
garantir que sua aplicação 
vá ao encontro dos 
princípios e diretrizes 
estabelecidos no Plano 
Diretor.



Incentivo ao Uso Misto - Artigo 64
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III – o incentivo para o número de 
pavimentos máximo ficará limitado 
em no máximo 25% (n. de 
pavimentos x 1,25) do número de 
pavimentos máximo para o 
zoneamento em questão; e 
IV – o incentivo para o Coeficiente 
de Aproveitamento Máximo fica 
limitado pelos parâmetros 
estabelecidos nos incisos II e III 
deste artigo.

III – o incentivo para o Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo fica limitado pelos 
parâmetros estabelecidos no inciso II deste 
artigo.
§1º. O incentivo somente será concedido às 
edificações de uso misto que atendam 
cumulativamente os seguintes parâmetros: 
a) contenham no mínimo 30% (trinta por 

cento) da área total destinada ao uso 
residencial ou habitacionais 
transitórios;

b) contenham no mínimo 10% (dez por 
cento) da área total destinada ao uso 
não residencial;

c) garantam fruição pública do 
afastamento frontal no nível da rua; e

d) contenham fachada ativa.
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§2º Este incentivo não se aplica às Áreas de 
Preservação Cultural 1 (APC1).

§3º É vedada a alteração do uso das áreas 
comerciais e de serviço das edificações 
que utilizarem este incentivo.



Taxa de Ocupação Diferenciada
A Taxa de Ocupação é a relação percentual entre a projeção horizontal da 
edificação e a superfície total do terreno, apresentada na Tabela de Limites de 
Ocupação.

A Taxa de Ocupação diferenciada são os casos exceções à Tabela, quando é 
permitido uma maior ocupação para os primeiros dois pavimentos e subsolos.

Taxa de Ocupação Diferenciada



Taxa de Ocupação Diferenciada



Taxa de Ocupação Diferenciada



Para que serve?
Criar tipologias arquitetônicas especiais nos zoneamentos, incentivando maior 
miscigenação de usos e espaços urbanos mais dinâmicos

Taxa de Ocupação Diferenciada
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Art. 71 Terão Taxa de Ocupação diferenciada:

I - Os subsolos, nas seguintes condições:
a) nas edificações situadas nas AMC do 
Polígono Central, poderão ocupar até cem por 
cento do terreno, e nas edificações situadas 
nas AMC fora do Polígono Central, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno;
b) nas edificações situadas nas AMS, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno;
c) nas edificações de seis ou mais pavimentos 
situadas nas ARM e ATR, poderão ocupar até 
oitenta por cento do terreno; e
d) nas edificações de oito ou mais pavimentos 
situadas nas ARP, poderão ocupar até oitenta 
por cento do terreno.

Art. 71 Terão Taxa de Ocupação diferenciada:
I - Os subsolos, nas seguintes condições:
a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no Polígono 
Central, poderão ocupar até cem por cento do terreno;
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do 
polígono central, poderão ocupar até oitenta por cento do 
terreno;
c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde esteja 
permitido seis ou mais pavimentos, poderão ocupar até 
oitenta por cento do terreno;
d) Revogado

Adequação da linguagem e 
união dos incisos II e III 
para facilitar e simplificar a 
aplicação da lei, visto que 
tem o mesmo conteúdo.

Taxa de Ocupação Diferenciada

Seção III, Artigo 71



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

II - O primeiro pavimento desde que seja 
destinado, em no mínimo cinquenta por cento 
da sua área e cinquenta por cento de sua 
testada, a comércio e/ou serviço com acesso 
público nas seguintes condições:

a) nas edificações situadas na AMC do 
Polígono Central, poderá ocupar até cem por 
cento do terreno,e nas edificações situadas nas 
AMC foro do Polígono Central, poderá ocupar 
até oitenta por cento do terreno;

b) nas edificações situadas nasAMS, poderá 
ocupar até oitenta por cento do terreno;

c) nas edificações de seis ou mais pavimentos 
situadas nas ARM e ATR, poderão ocupar até 
oitenta porcento do terreno; e 

d) nas edificações de oito ou mais pavimentos 
situadas nas ARP, poderá ocupar até oitenta por 
cento do terreno.

[...]

II - O primeiro e segundo pavimentos, desde que a 
edificação possua fachada ativa, nas seguintes 
condições:

a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no Polígono 
Central, poderá ocupar até cem por cento do terreno,

b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do 
polígono central, poderá ocupar até oitenta por cento do 
terreno;

c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde esteja 
permitido seis ou mais pavimentos, poderão ocupar até 
oitenta por cento do terreno; e

d) revogado

III - revogado

a) revogado

b) revogado

c) revogado

d) revogado

§ 1º revogado

[...]

Revogação de itens que 
conflitam com os 
princípios, diretrizes e 
conceitos do PD.

Taxa de Ocupação Diferenciada



Política Municipal de Arte Pública
Incentivo para a implantação de intervenção artística, seja no próprio 
empreendimento ou em área pública, ou ainda um depósito em uma conta 
vinculada em troca de 2% no Coeficiente de Aproveitamento.

Política Municipal de Arte Pública
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Para que serve?
Qualificar a paisagem urbana e natural

Cumprir função: rememorativa, comemorativa, política, utilitária, paisagística, 
conceitual, representativa, pedagógica e lúdica

Estabelecer referências históricas, culturais, artísticas e estéticas nos espaços de 
uso público

Constituir acervo de arte a céu aberto oportunizando o acesso público e gratuito à 
arte e à cultura.

Política Municipal de Arte Pública



Política Municipal de Arte Pública

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 176 Para o cumprimento da 
finalidade da Arte Pública, fica 
instituída a Política Municipal de Arte 
Pública coordenada pela estrutura 
organizacional e funcional do IPUF.
§1°A realização de ações da Política 
Municipal de Arte Pública será 
efetivada mediante a aplicação de 
recursos provenientes de:
[...]
VI - valores incluídos nas medidas 
mitigadoras e compensatórias 
determinadas por Estudo de Impacto 
de Vizinhança;

Art. 176 Para o cumprimento da finalidade da 
Arte Pública, fica instituída a Política Municipal 
de Arte Pública coordenada pela estrutura 
organizacional e funcional do IPUF.
§1°A realização de ações da Política Municipal 
de Arte Pública será efetivada mediante a 
aplicação de recursos provenientes de:
[...]
VI - ações incluídas nas medidas mitigadoras e 
compensatórias determinadas por Estudo de 
Impacto de Vizinhança;

Correção técnica.

Seção V, Artigos 176-182



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 178 Toda Arte Pública e sua 
respectiva inserção será 
obrigatoriamente aprovado pela 
COMAP coordenada pelo Órgão 
Municipal Planejamento Urbano.

Art. 178. Todo o projeto de Arte Pública no 
Município e sua respectiva inserção será 
obrigatoriamente analisado e aprovado pela 
COMAP coordenada pelo IPUF.

Dar clareza a aplicação do 
instrumento.

Art. 179. Será obrigatória a inserção de 
Arte Pública nas intervenções 
construtivas e urbanísticas 
enquadráveis nos seguintes casos:
I- Empreendimentos de caráter privado 
configurados legalmente como Polo 
Gerador de Tráfego – 1 (PGT-1) e 
(PGT-2), 
II- Edificações públicas com área 
superior a dois mil metros quadrados; e 
III- [...]

Art. 179. Será obrigatória a inserção de Arte 
Pública nas intervenções construtivas e 
urbanísticas nos seguintes casos:
I - Empreendimentos de caráter privado de 
âmbito público configurados legalmente como 
Macro Polo (PGT-2), caso seja enquadrado 
como obra de melhoria urbana nos termos 
previstos no §1º do artigo 84;
II – Edificações que utilizem recursos públicos 
com área superior a cinco mil metros 
quadrados; e
III – [...] 
Parágrafo único. A inserção de Arte Pública 
deverá respeitar o previsto no inciso II do art. 
181. 

Adequação de termos 
definidos em lei, diminuição 
do nível de exigência a fim 
de viabilizar a aplicação da 
política.

Política Municipal de Arte Pública



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 180 Os empreendimentos de caráter 
privado que implantarem arte pública poderão 
beneficiar-se com o acréscimo de dois por 
cento no coeficiente de aproveitamento, sem 
acréscimo na taxa de ocupação, respeitados 
os demais limites urbanísticos.
§ 1º Para fazer jus ao incentivo previsto no 
caput deste artigo o beneficiário deverá fazer 
consulta prévia a COMAP informando o 
quantitativo de área a ser acrescido no projeto 
arquitetônico da futura edificação e submeter 
o pedido: à aprovação da pertinência ou não 
da inserção de arte no referido 
empreendimento, à análise de categoria e 
porte correspondente da Arte Pública.
§ 2º Condicionado a aprovação prévia da 
COMAP, fica facultado ao beneficiário do 
incentivo previsto no caput deste artigo:
I - fazer opção por inserção de Arte Pública no 
âmbito do empreendimento ou em área 
pública próxima, apresentando justificativa, 
projeto da obra de arte e respectivo custo de 
elaboração, execução e implantação; ou

Art. 180. Os empreendimentos de caráter privado que 
investirem em Arte Pública poderão beneficiar-se com o 
incremento construtivo de acréscimo de dois por cento 
no coeficiente de aproveitamento, com o respectivo 
acréscimo na taxa de ocupação, respeitados os demais 
limites urbanísticos.
§1° O investimento em Arte Pública será proveniente da 
aplicação da seguinte fórmula:               
Valor do Investimento = INC(m²) x PA x CUB, onde: 
INC(m²) = Incremento construtivo – área em metragem 
quadrada do         acréscimo construtivo no 
empreendimento proveniente do incentivo à Arte Pública.
PA = Percentual Aplicado – índice variável de acordo 
com o Coeficiente de Aproveitamento incidente no 
imóvel, oscilando entre 0.15 e 0.35 conforme tabela a 
seguir:

O artigo foi modificado a 
fim de inserir a fórmula 
para aplicação da política, 
dando maior visibilidade ao 
valor de investimento em 
arte pública.

Política Municipal de Arte Pública



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

II - depositar na conta vinculada 
especifica administrada pelo IPUF 
os valores equivalentes ao custo de 
projeto, execução e implantação da 
obra de arte selecionada, ou a 
critério da COMAP e em comum 
acordo, depositar valores 
proporcionais à implementação de 
uma ação específica da Política 
Municipal de Arte Pública.
§ 3º A emissão do Habite-se do 
empreendimento beneficiado fica 
condicionado ao rigoroso 
cumprimento do projeto aprovado 
pela COMAP a ser fiscalizado pelo 
município.

CUB = Custo Unitário Básico do mês de aprovação, 
pela COMAP, da consulta prévia realizada pelo 
beneficiário, conforme determinado no § 2° do 
presente artigo.      
§2° Para ter direito ao incremento construtivo 
previsto o beneficiário deverá solicitar a COMAP 
informando a localização e a caracterização do 
empreendimento, o quantitativo de área a ser 
acrescido no projeto arquitetônico da futura 
edificação, e solicitar o cálculo do valor do 
investimento da correspondente Arte Pública, 
obtido a partir da aplicação da fórmula especifica.

O artigo foi modificado a 
fim de inserir a fórmula 
para aplicação da política, 
dando maior visibilidade ao 
valor de investimento em 
arte pública.

Política Municipal de Arte Pública

Coeficiente de Aproveitamento Percentual Aplicado

Até 1.0 0.15

Entre 1.1 a 2.0 0.20

Entre 2.1 a 3.0 0.25

Entre 3.1 a 4.0 0.30

Acima de 4.1 0.35



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

§3° Após o encaminhamento ao requerente do parecer da 
COMAP à consulta prévia, fica facultado ao beneficiário do 
incentivo previsto no caput deste artigo:
I - Fazer opção por inserção de Arte Pública no âmbito do 
empreendimento, encaminhando projeto de obra de arte 
detalhado para análise e julgamento da COMAP/IPUF;
II - Fazer opção por inserção de Arte Pública em área pública 
previamente indicada pela COMAP/IPUF, mediante a 
celebração de Termo de Compromisso;
III- Depositar na conta vinculada especifica administrada pelo 
IPUF o valor proporcional à implementação de ação de um dos 
programas da Política Municipal de Arte Pública, ou
IV- Implementar diretamente uma ação da Política Municipal de 
Arte Pública em comum acordo com a COMAP/IPUF mediante 
a celebração de um Termo de Compromisso
§4° A relação de ações integrantes da Politica Municipal de 
Arte Pública será previamente aprovada em reuniões ordinárias 
da COMAP ou indicada através dos Seminários Municipais de 
Arte Pública e disponibilizada para consulta dos beneficiários e 
interessados. 
§5° A emissão do Habite-se do empreendimento beneficiado 
com o incremento construtivo fica condicionado ao rigoroso 
cumprimento do projeto de obra de arte aprovado pela COMAP 
ou ao atendimento dos incisos II, III e IV do §3º deste artigo.

Política Municipal de Arte Pública



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 181. A inserção de Arte Pública na 
paisagem urbana e natural do 
município poderá ocorrer mediante:
I- Projetos de obras de arte aprovadas 
pela COMAP empreendimentos 
privados beneficiados com acréscimo 
dois por cento no coeficiente de 
aproveitamento da edificação, mediante 
obras selecionadas através de critérios 
estabelecidos pela COMAP;
II- concurso público doação ou 
curadoria chancelados pela COMAP, 
quando se tratar de inserção artística 
de caráter permanente;
III- aprovação específica da COMAP e 
órgãos públicos competentes quando 
se tratar de intervenção artística de 
interesses diversos configurados pelo 
caráter efêmero em espaço de 
visibilidade pública;

Art. 181. A inserção de Arte Pública na 
paisagem urbana e natural do município poderá 
ocorrer:
I- Em empreendimentos privados beneficiados 
com o incremento construtivo de acréscimo de 
dois por cento no coeficiente de 
aproveitamento da edificação com o respectivo 
acréscimo na taxa de ocupação, mediante 
obras aprovadas através de critérios 
estabelecidos pela COMAP;
II- No espaço de uso público ou de visibilidade 
pública, mediante chamamento ou concurso 
público doação ou curadoria chancelados pela 
COMAP, quando se tratar de inserção artística 
de caráter permanente;
III- Com aprovação específica da COMAP e 
órgãos públicos competentes quando se tratar 
de intervenção artística de interesses diversos 
configurados pelo caráter efêmero em espaço 
de visibilidade pública;
IV- Em casos enquadrados conforme o previsto 
nos incisos I, II e III do artigo 179.

Dar clareza a aplicação 

Política Municipal de Arte Pública



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

§1º O IPUF, através de critérios 
específicos em comum acordo com a 
COMAP, disponibilizará anualmente a 
indicação de ações e dos locais públicos 
preferenciais para inserção de Arte Pública 
sujeitas a aplicação dos termos legais a 
que se refere o caput deste artigo.
§2° O pedido de inserção de Arte Pública 
das Áreas de Preservação Cultural e no 
entorno de áreas tombadas deverá ser 
previamente analisado pelo SEPHAN/IPUF 
conjuntamente à análise da COMAP.
§3° As intervenções artísticas de caráter 
efêmero ou permanente que se 
localizarem em paredes cegas ou 
empenas de edificações deverão fazer 
consulta prévia ao órgão municipal de 
planejamento urbano e à COMAP, prever 
espaço para a divulgação da logomarca do 
patrocinador e do brasão do município, de 
iluminação de prestígio e se adequar aos 
prazos e exigências administrativas 
cabíveis ao caso.

§1º O IPUF, por meio de critérios específicos em 
comum acordo com a COMAP, disponibilizará 
anualmente a indicação de ações e dos locais 
públicos preferenciais para inserção de Arte Pública 
sujeitas a aplicação dos termos legais a que se 
refere o caput deste artigo.
§2° O pedido de inserção de Arte Pública nas Áreas 
de Preservação Cultural e no entorno de áreas 
tombadas deverá ser previamente analisado pelo 
SEPHAN/IPUF conjuntamente à análise da COMAP.
§3° As intervenções artísticas de caráter efêmero 
ou permanente que se localizarem em paredes 
cegas ou empenas de edificações deverão fazer 
consulta prévia ao órgão municipal de planejamento 
urbano e à COMAP, prever espaço para a divulgação 
da logomarca do patrocinador e do brasão do 
município, dispor de iluminação de prestígio e se 
adequar aos prazos e exigências administrativas 
cabíveis ao caso.

Dar clareza a aplicação 

Política Municipal de Arte Pública



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 182 Constituem condicionantes 
do projeto e da instalação de Arte 
Pública:
I- Estar integrada e ser compatível 
com a estética da obra   
arquitetônica e estar situada na 
parede externa ou no afastamento 
frontal da edificação de forma a ter 
ampla visibilidade pública, quando 
se tratar de empreendimento 
privado enquadrado nos termos do 
art. 184;

Art. 182 Constituem condicionantes do 
projeto e da instalação de Arte Pública:
I- Estar integrada e ser compatível com a 
estética da obra   arquitetônica e estar 
situada na parede externa ou no 
afastamento frontal da edificação de forma 
a ter ampla visibilidade pública, quando se 
tratar de empreendimento privado 
enquadrado nos termos do art. 180;

Correção de erro material.

Política Municipal de Arte Pública



Áreas Especiais de Intervenção Urbanística
- Áreas de Preservação Cultural (APC) (Oficina 4)
- Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS)
- Áreas Prioritárias para Operação Urbana Consorciada (OUC)
- Áreas de Desenvolvimento Incentivado (ADI)
- Áreas do Projeto Orla (APO) (Oficina 4)
- Áreas de Risco Geológico (ARG)
- Áreas do Patrimônio Geológico (APG)
- Áreas de Limitação Ambiental (ALA) (Oficina 4)
- Áreas de Conflito Ambiental e Urbano (ACAU) (Oficina 3)
- Áreas de Adequação Urbana (AAU)
- Áreas de Urbanização Especial (AUE)

Introdução



Áreas de Desenvolvimento Incentivado (ADI)
Sobrezoneamento que incentiva o desenvolvimento polinuclear das centralidades 
urbanas, através da captação e injeção de recursos em uma mesma área.

ADI



Área de Desenvolvimento Incentivado
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Área de Desenvolvimento Incentivado



Para que serve?
Fortalecer centralidades;

Diminuir necessidade de deslocamentos pendulares da população;

Promover a miscigenação de usos;

Ampliar infraestrutura;

Geração de emprego e renda;

Promover a oferta de habitação social;

Visa implementar as estratégias e políticas do ordenamento territorial, previstas nos Artigos 
11 à 14

ADI



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 130. Mediante Lei Complementar específica 
o Município poderá instituir Áreas de 
Desenvolvimento Incentivado (ADI) com 
concessão de incentivos fiscais, construtivos e 
de infraestrutura a empreendimentos de 
comprovada qualidade ou elevada geração de 
empregos, destinadas à:
I - implantação de empreendimentos industriais, 
científicos, de conhecimento e de serviços de 
base tecnológica; e
II - complexos esportivos, culturais e temáticos.
Parágrafo único. O incentivo construtivo será o 
acréscimo máximo de trinta por cento sobre o 
coeficiente básico de aproveitamento, não 
podendo ultrapassar o coeficiente de 
aproveitamento máximo da área.

Art. 130 As Áreas de Desenvolvimento Incentivado 
(ADI) são aquelas que tem por objetivo fortalecer as 
centralidades urbanas acentuando o modelo de 
desenvolvimento polinuclear, de modo a diminuir a 
necessidade de deslocamentos pendulares da 
população em busca de serviços e atividades e a 
induzir o desenvolvimento orientado ao transporte
§1º Cada ADI será instituída por Lei Complementar 
específica, a partir de estudos urbanísticos prévios 
das centralidades a serem realizados pelo IPUF.
§2º Cada ADI poderá receber incentivos fiscais e 
construtivos que serão definidos na Lei 
Complementar da sua criação.
§3º Poderão ser exigidas contrapartidas para a 
implantação de empreendimentos em ADI
§4º As ADI aplicam-se somente nas Macroáreas de 
Uso Urbano.

A proposta estabelece parâmetros a 
serem observados quando da 
demarcação das ADIs e desvincula 
sua utilização de empreendimentos 
isolados. Na nova redação sugerida, 
as ADI passaram a estar vinculadas 
com o fortalecimento das 
centralidades, acentuando um 
modelo de desenvolvimento 
polinuclear, de modo a diminuir a 
necessidade de deslocamentos 
pendulares da população. Deverão 
atender a promoção da 
miscigenação de usos, a ampliação 
das infraestruturas, da 
acessibilidade aos meios de 
transporte, geração de emprego e 
renda e a oferta de Habitação de 
Interesse Social.

ADI

Seção IV, Artigos 130 e 131



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 130-A A demarcação e os parâmetros a 
serem estabelecidos para as ADI terão os 
seguintes objetivos:

I - promover a ocupação urbana concentrada;

II - qualificar a infraestrutura básica e 
urbanística nas centralidades existentes ou 
potenciais;

III - estimular a ocupação de vazios urbanos em 
áreas já urbanizadas e aptas à urbanização;

IV - preservar o patrimônio ambiental, cultural e 
paisagístico, valorizando as características 
territoriais e socioculturais;

V -  promover o desenvolvimento econômico 
local;

VI – impulsionar projetos urbanos que 
promovam a inclusão social e a oferta 
adequada de moradia.

Inserção de artigo para 
elucidar os objetivos e 
condicionantes que devem 
ser observados quando da 
definição e regulamentação 
das ADI.

ADI



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 130-B As ADI deverão atender no mínimo as 
seguintes demandas:
I – fortalecimento das centralidades locais;
II – promoção da miscigenação de usos;
III - melhoria ou ampliação das infraestruturas 
existentes e dos equipamentos 
público-comunitários;
IV - acessibilidade aos meios de transporte público;
V – fomento à geração de emprego e renda e à 
qualificação do trabalho;
adequada de moradia.

Inserção de artigo para 
elucidar os objetivos e 
condicionantes que devem 
ser observados quando da 
definição e regulamentação 
das ADI.

Art. 131 Área de Desenvolvimento Incentivado 
(ADI) deverão ser previstos:
I - registro da Junta Comercial comprovando 
sua finalidade;
II - certidão de classificação expedida por 
órgãos reguladores ou de classe; e
III - termo de compromisso de não desvio de 
finalidade do imóvel pelo prazo mínimo de vinte 
anos.
§1º Toda a ADI será objeto de Operação Urbana 
Consorciada (OUC) e sujeita a Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV). [...]

Art. 131 Revogado Revogado visto que as 
definições para cada ADI 
devem ser estabelecidas na 
Lei Complementar de sua 
criação. A previsão de 
parâmetros e objetivos 
mínimos foi contemplada 
na inserção dos dois novos 
artigos anteriores. 

ADI



Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
Zoneamento que permite parâmetros para a ocupação de habitações de interesse 
social (voltada à população de baixa renda)

ZEIS e AEIS



Área Especial de Interesse Social (AEIS)
Sobrezoneamento de áreas não edificadas e/ou subutilizadas próximas às redes 
de infraestrutura que permitem um adensamento de habitações de interesse 
social.

ZEIS e AEIS
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Para que serve?
Amenizar do déficit habitacional, evitando problemas como ocupações em áreas 
de risco e a segregação social entre centro e periferia.

ZEIS e AEIS



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 213 [...]
§ 2º A área do lote unifamiliar ou fração ideal 
de uso residencial ou misto será, no máximo, 
de duzentos e cinquenta metros quadrados, 
sendo vedado o remembramento ou junção de 
lotes que resulte em área privativa superior, 
excetuando-se o caso de produção habitacional 
de interesse social aprovada pelo órgão 
responsável pela política habitacional do 
Município.
§ 3º As edificações ou lotes inseridos na ZEIS 
que não atendam as condições e requisitos 
estabelecidos nos incisos deste artigo não 
poderão se beneficiar das normas especiais 
previstas, devendo observar o zoneamento 
imediatamente próximo e as limitações 
administrativas e urbanísticas vigentes.
[...]

Art. 213 As Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) são as parcelas urbanas, delimitadas no 
mapa de zoneamento anexo, destinadas para 
moradia da população de interesse social e 
sujeitas às regras específicas de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, nas quais predominem 
as seguintes condições:
[...]
§2º A área do lote unifamiliar ou fração ideal de 
uso residencial ou misto será, no máximo, de 
duzentos e cinquenta metros quadrados, sendo 
vedado o remembramento ou junção de lotes 
que resulte em área privativa superior.
§3º revogado
[...]

Correção técnica, a política de 
HIS deve atender ao interesse 
social e garantir a aplicação 
do tamanho de lote máximo 
para os lotes unifamiliares 
sem exceção.
 

Quanto ao parágrafo 3º a
remoção é necessária para
garantir o uso e ocupação do
solo nas ZEIS de acordo com
o definido para a área,
evitando o desvirtuamento
de seu objetivo.

ZEIS e AEIS

Capítulo IX, Seção I à V



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 213a. As áreas remanescentes do 
projeto urbanístico de regularização 
fundiária serão destinadas aos seguintes 
usos:
I – alargamento viário;
II – área de lazer;
III – equipamentos urbanos;
IV - remanejamento de famílias;
V – preservação ambiental; e
VI – agricultura urbana.
Parágrafo único. A definição do uso das 
referidas áreas ficará a cargo do poder 
público, expressa no projeto de 
regularização fundiária e será baseada nas 
características ambientais e urbanísticas da 
área e do entorno.

Dar clareza à destinação 
das áreas remanescentes 
na elaboração dos projetos, 
garantindo a qualificação 
dos espaços públicos.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 216. Nas ZEIS poderão ser 
aplicados os seguintes parâmetros 
mínimos para fins de regularização 
fundiária e como solução 
habitacional unifamiliar isolada em 
casos de remanejamentos:
[...]

Art. 216. Nas ZEIS poderão ser aplicados os 
seguintes parâmetros mínimos para fins de 
regularização fundiária e como solução 
habitacional unifamiliar isolada em casos 
de remanejamentos:
[...]

Ampliar a aplicação dos 
parâmetros para as 
edificações unifamiliares 
em conjunto (por exemplo: 
geminadas, em fita).



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 217 As Áreas Especiais de 
Interesse Social (AEIS) são áreas não 
edificadas e/ou subutilizadas 
sobrepostas às zonas urbanas nos 
termos do mapa parte integrante desta 
Lei Complementar, definidas no Plano 
Municipal de Habitação de interesse 
social, com a finalidade de flexibilizar o 
regime urbanístico, viabilizar e 
incentivar
empreendimentos de habitação de 
interesse social.
[...]
§2º As AEIS deverão estar próximas às 
redes de infraestrutura, zonas de 
centralidade com uso misto de 
comércio, serviço, residência e meios 
de transporte coletivo.

Art. 217 As Áreas Especiais de Interesse Social 
(AEIS) são áreas não edificadas e/ou 
subutilizadas sobrepostas às zonas urbanas 
nos termos do mapa parte integrante desta Lei 
Complementar, definidas no Plano Municipal de 
Habitação de interesse social, com a finalidade 
de flexibilizar o regime urbanístico, viabilizar e 
incentivar empreendimentos de habitação de 
interesse social.
[...]
§2º As AEIS deverão estar localizadas nas 
macroáreas de uso urbano, próximas às redes 
de infraestrutura, zonas de centralidade com 
uso misto de comércio, serviço, residência e 
meios de transporte coletivo.

Correção para garantir 
coerência com os 
conceitos das macroáreas.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 217 a. Nas AEIS os limites de ocupação do 
solo para habitação de interesse social 
obedecerão o zoneamento primário acrescido 
dos incentivos aplicados.

Dar clareza a aplicação da 
lei e dos incentivos.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 218.  Os incentivos urbanísticos para a 
AEIS, aplicáveis somente para habitação 
multifamiliar, subdividem-se de acordo com as 
categorias de renda familiar da seguinte forma:
I - HBR: acréscimo de no máximo cinquenta por 
cento do coeficiente de aproveitamento da área 
e até trinta por cento de acréscimo na altura 
máxima da área;
II - HMP: acréscimo de no máximo trinta por 
cento do coeficiente de aproveitamento da área 
e até vinte por cento de acréscimo na altura 
máxima da área; e
III - HM: acréscimo de no máximo quinze por 
cento do coeficiente de aproveitamento da área 
e até dez por cento de acréscimo na altura 
máxima da área.
§ 1º [...]
§ 2º Os incentivos concedidos a AEIS poderão 
ser aplicados a projetos específicos dentro das 
ZEIS a critério do órgão responsável pela 
política habitacional do Município.
[...]

Art. 218.  Os incentivos urbanísticos para a AEIS, 
aplicáveis somente para habitação multifamiliar, 
subdividem-se de acordo com as categorias de renda 
familiar da seguinte forma:
I - HBR:  acréscimo de dois pavimentos com respectivo 
acréscimo na altura, aumento do CA proporcional ao 
potencial construtivo gerado pela ampliação do número 
de pavimentos;
II - HMP:  acréscimo de um pavimento na altura, de 1/5 
na TO nos pavimentos onde não houver TO diferenciada 
e aumento do CA máximo proporcional ao potencial 
construtivo gerado, respeitada a taxa de ocupação 
máxima e os afastamentos mínimos;
III - HM:  Acréscimo de ¼ no CA máximo e ¼ na TO onde 
não houver TO diferenciada.
§1º [...]
§2º Os incentivos concedidos a AEIS poderão ser 
aplicados a projetos específicos dentro das ZEIS e nas 
demais macroáreas de uso urbano a critério dos órgãos 
responsáveis pela política habitacional e de 
planejamento urbano do Município.
[...]
§5º A taxa de ocupação máxima (TO) não poderá 
ultrapassar a 60%, mesmo com a aplicação dos 
incentivos.

Melhorar os parâmetros 
urbanísticos, afim de 
Incentivar a produção de 
HIS no município de 
Florianópolis frente a 
outros tipos de ocupação, 
priorizando a ocupação das 
AEIS com este uso.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 218a Edificações multifamiliares 
localizadas em ZEIS poderão atingir coeficiente 
de aproveitamento máximo de 2.

Garantir coeficiente para a 
construção de edificações 
multifamiliares, equacionando 
adensamento populacional e 
o aproveitamento do solo no 
cumprimento de sua função 
social.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 220 O sistema de circulação viário local 
nas AEIS e ZEIS deverá obedecer à seguinte 
categorização, em função das suas 
características físicas:
[...]
§ 1º Serão exigidos passeios em ambos os 
lados das vias locais especiais com as 
seguintes medidas:
[...]
II - Vias Locais Especiais B e C: com largura de 
um metro.
§ 2º As vias de categoria D deverão ser 
implantadas como calçadão, sem pista, 
devendo as guias serem rebaixadas nas 
interseções com outras vias, de forma a 
permitir a circulação de veículos leves e de 
passageiros apenas para acesso dos lotes 
voltados para a mesma e a eventual entrada de 
veículo de serviço.
[...]
§ 4º As vias de categoria D serão permitidas 
somente na tipologia vila e nas ZEIS 1 e 2.
[...]

Art. 220 O sistema de circulação viário local nas AEIS e 
ZEIS deverá obedecer à seguinte categorização, em 
função das suas características físicas:
[...]
§ 1º Serão exigidos passeios em ambos os lados das 
vias locais especiais com as seguintes medidas:
[...]
II - Vias Locais Especiais B e C: com largura mínima de 
dois metros em pelo menos um dos lados e de um metro 
no outro lado.
§ 2º Nas vias classificadas como C e D poderão ser 
adotadas soluções de compartilhamento dos usos de 
circulação de pedestres e veículos automotores desde 
que seja realizada a demarcação física do piso por meio 
de guias e pisos diferenciados.
§ 3º As vias de categoria E serão permitidas somente 
nas ZEIS 1 e 2.
§ 4º Revogado.
[...]
§7º As vias de circulação local nas ZEIS deverão ter raios 
de curvatura mínimo de 4,00 metros nos cruzamentos, 
medidos no limite do logradouro público com as áreas de 
outros usos, ou conforme diretrizes do IPUF.

Garantir acessibilidade.

Ampliar as opções de 
utilização dos tipos de via a 
outras tipologias de HIS.



ZEIS e AEIS

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 223 Não será permitido o uso residencial 
multifamiliar vertical ou horizontal do tipo vila e 
o combinado voltado para as vias de 
categorias C e D.

Art. 223 Nas AEIS não será permitido o uso residencial 
multifamiliar vertical ou horizontal do tipo vila e o 
combinado voltado para as vias de categorias e D.

Art. 226 O regime urbanístico para habitação de 
interesse social obedece aos seguintes 
parâmetros:
I - densidade líquida máxima de oitocentos 
habitantes por hectare;
II - taxa de ocupação máxima do terreno 
sessenta por cento;
III - altura máxima variável, de acordo com o 
zoneamento primário e incentivo aplicado;
IV - coeficiente de aproveitamento variável, de 
acordo com o zoneamento primário e incentivo 
aplicado; e
V - afastamentos obedecendo ao zoneamento 
primário.

Art. 226 Revogado. Remoção de redundância, as 
informações constam nas 
tabelas e em outras partes do 
texto.



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 227 Nos loteamentos de habitação de 
interesse social poderão ser constituídos três 
padrões de parcelamentos para habitação 
unifamiliar, podendo ser aplicado numa 
mesma área ou em áreas diferentes, de modo 
a atender as categorias de renda específicas:
[...]
Parágrafo Único. Para HBR será observada 
fração ideal de noventa metros quadrados na 
hipótese de mais de uma unidade habitacional 
por lote.

Art. 227 Nos loteamentos de habitação de interesse 
social poderão ser constituídos três padrões de 
parcelamentos para habitação unifamiliar, podendo ser 
aplicado numa mesma área ou em áreas diferentes, de 
modo a atender as categorias de renda específicas:
[...]
Parágrafo Único. Será observada fração ideal de noventa 
metros quadrados na hipótese de mais de uma unidade 
habitacional por lote.

Garantir fração ideal mínima 
de 90 m² para todas as 
classificações de HIS.

Art. 231 Admitir-se-á o uso misto para 
habitação de interesse social constituído pelo 
uso residencial e não residencial não incômodo 
na mesma edificação ou lote.
Parágrafo Único. Nos lotes de uso misto, o uso 
não residencial limitar-se-á aos dois primeiros 
pavimentos nos casos de multifamiliar vertical 
e ao pavimento térreo no unifamiliar.

Art. 231 Admitir-se-á o uso misto para habitação de 
interesse social constituído pelo uso residencial e não 
residencial não incômodo na mesma edificação ou lote,
desde que adequado ao zoneamento.
§ 1º. Nos lotes de uso misto, o uso não residencial 
limitar-se-á aos dois primeiros pavimentos nos casos de 
multifamiliar vertical e ao pavimento térreo no 
unifamiliar.
§ 2º. A área destinada a usos não residenciais não 
poderá ultrapassar ¼ da área construída do 
empreendimento.

Garantir espaços para 
emprego e comércios de 
pequeno porte para 
atendimento da população 
sem entretanto 
descaracterizar a função de 
habitação do 
empreendimento.

ZEIS e AEIS



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 233 Nos conjuntos habitacionais 
unifamiliares na forma de condomínios o 
número máximo de unidades fica limitado a 
cinquenta.
[...]
II - o Conjunto Horizontal com mais de vinte 
unidades deverá prever condições de 
adaptação para uso da população portadora de 
deficiência física de, no mínimo, três por cento 
das unidades habitacionais, preferencialmente 
naquelas localizadas junto ao acesso do 
empreendimento e às áreas comuns.
III - deverá ser garantida a acessibilidade para 
deficientes físicos a todas as áreas de uso 
comum do conjunto, observada a legislação 
aplicável à matéria.
[...]

Art. 233 Nos conjuntos habitacionais unifamiliares na 
forma de condomínios o número máximo de unidades 
fica limitado a cinquenta.
[...]
II - o Conjunto Horizontal com mais de vinte unidades 
deverá prever condições de adaptação para a pessoa 
com deficiência de, no mínimo, três por cento das 
unidades habitacionais, preferencialmente naquelas 
localizadas junto ao acesso do empreendimento e às 
áreas comuns.
III - deverá ser garantida a acessibilidade para pessoas 
com deficiência a todas as áreas de uso comum do 
conjunto, observada a legislação aplicável à matéria.
[...]

Correção legal de termo de 
acordo com legislação 
federal.

ZEIS e AEIS



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 236 As vagas de estacionamento para 
conjuntos habitacionais de interesse social 
atenderão aos seguintes parâmetros:
[...]
II - HMP: vagas não vinculadas à unidade 
habitacional na proporção máxima de um terço 
em relação ao número de Unidades 
Habitacionais; e
III - HM: vagas privativas na proporção de uma 
vaga por unidade habitacional. 
[...]

Art. 236 As vagas de estacionamento para conjuntos 
habitacionais de interesse social atenderão aos 
seguintes parâmetros:
[...]
II - HMP: vagas não vinculadas à unidade habitacional na 
proporção máxima de um meio em relação ao número de 
Unidades Habitacionais; e
III - HM: vagas privativas na proporção de no máximo 
uma vaga por unidade habitacional.
[...]

Adequar a questão das vagas 
em HIS em função da política 
de mobilidade, a fim de 
garantir coerência no texto.

Art. 237 As unidades habitacionais destinadas 
a habitação de interesse social deverão 
atender aos seguintes parâmetros 
construtivos:
[...]
III - HM: Área útil da unidade habitacional 
menor ou equivalente a setenta metros 
quadrados.
[...]

Art. 237 As unidades habitacionais destinadas a 
habitação de interesse social deverão atender aos 
seguintes parâmetros construtivos:
[...]
III - HM: Área útil da unidade habitacional menor ou 
equivalente a setenta metros quadrados, com no mínimo 
dois quartos.
[...]

Dar maior clareza a aplicação 
da lei, caracterizando a 
unidade de HIS.

ZEIS e AEIS



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 238 Será permitida a construção de 
habitações sem afastamentos laterais quando 
utilizada a forma de justaposição ou em fita, 
quando se tratar de habitação unifamiliar com 
no máximo três pavimentos ou multifamiliar 
com no máximo de quatro pavimentos, não 
configurando fachada superior a trinta metros.

Art. 238 Será permitida a construção de habitações sem 
afastamentos laterais quando utilizada a forma de 
justaposição ou em fita, quando se tratar de habitação 
unifamiliar com no máximo três pavimentos ou 
multifamiliar com no máximo de quatro pavimentos.

Adequação técnica.

ZEIS e AEIS



Conselho da Cidade

Outras alterações

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 319
[...]
II- a articulação e coordenação da participação 
da sociedade civil e de instâncias públicas no 
processo de planejamento, na condição de 
titular da Secretaria do Conselho da Cidade;

Art. 319
[...]
II – a articulação e coordenação da participação da 
sociedade civil e de instâncias públicas no processo de 
planejamento;

Correção de erro material, 
divergência com o art. 310.



Disposições transitórias

Outras alterações

Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. Ficam revogados os artigos 3º, 5º, 8º, 
9º, 11 e 15 da Lei complementar nº 
259/2006 e os artigos 82 e 83 da Lei 
Complementar nº 60/2000.

Revoga artigos conflituosos 
de outras leis em vigência



Oficina Temática 2
Mobilidade

Limites de Ocupação



Objetivo
Esta Oficina Temática, de caráter consultivo e não vinculante, tem por finalidade 
informar, dirimir dúvidas, bem como, obter dados, subsídios e informações sobre 
o Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 ora em análise, com vistas a 
subsidiar o Conselho da Cidade no processo de elaboração de parecer referente 
à PLC 1715/2018, que trata de alteração da Lei Complementar nº 482/2014.

1     Regimento Interno



Das Disposições Preliminares

1. A Oficina Temática, doravante denominada OT, faz parte do calendário oficial 
do Conselho da Cidade e a participação se dará na forma do seu regimento 
interno.

2. A Oficina Temática será aberta ao público, tendo somente seus participantes 
direito a voz.

2     Regimento Interno



Das Condução da Oficina Temática

3. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível durante toda a 
OT em local acessível.

4. A coordenação dos trabalhos será feita pelo Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF).

5. São prerrogativas da coordenação da OT:

a) Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da OT, ordenando o 
curso dos debates;

b) Apresentar as alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 
pertinentes ao temas desta OT;

3     Regimento Interno



Das Condução da Oficina Temática

c) Orientar sobre a pertinência das intervenções orais;

d) Orientar sobre a pertinência das questões formuladas;

e) Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da OT, bem como 
sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum 
participante.

4     Regimento Interno



Dos Participantes

6. Será considerado participante da OT os membros titulares e suplentes do Conselho da 
Cidade e servidores do Município de Florianópolis.

7. São direitos dos participantes:

a) Manifestar suas opiniões sobre as questões específicas abordadas na OT, respeitando 
as disposições previstas neste Regimento;

b) Debater as questões abordadas na OT;

8. São deveres dos participantes:

a) Respeitar o regimento desta OT;
b) Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
c) Tratar com respeito e civilidade os participantes da OT e seus organizadores.

5     Regimento Interno



Da Realização da Oficina Temática
9. O tempo de duração da OT será de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com início às 
19:30 horas e término às 22:00 horas. Caso este tempo seja insuficiente, a sessão poderá 
ser prorrogada pelo tempo necessário, não podendo exceder o limite máximo de término às 
23:00 horas.

10. A OT terá a seguinte ordem:

a) 19h30 – Abertura, com apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da OT;
b) 19h40 – Exposição das alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 

1715/2018 e início da inscrição de participantes para questionamentos;
c) 20h30 – Intervalo;
d) 20h45 – Início dos questionamentos;
e) 21h00 – Término da inscrição de participantes para questionamentos;
f) 21h50 – Esclarecimentos finais;

6     Regimento Interno



Da Realização da Oficina Temática

g) 22h00 – Encerramento.

11. Durante a OT, técnicos do Município ficarão à disposição dos participantes para dirimir 
dúvidas e auxiliar na formulação dos questionamentos, caso seja necessário;

12. Os questionamentos transcorrerão de acordo com o que segue:

i. As perguntas e respostas serão organizadas por eixos temáticos, à critério da 
coordenação.

ii. O uso da palavra será por ordem de inscrição;

iii. Cada participante terá o tempo de 02 (dois) minutos para a manifestação;

iv. Os esclarecimentos e/ou respostas, quando solicitados, deverão ter duração de 02 (dois) 
minutos, podendo ser prorrogada por até mais 02 (dois) minutos.

7     Regimento Interno



Da Realização da Oficina Temática

v. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar, ou mesmo, transferi-lo 
para outra pessoa;

vi. Manifestações ofensivas e/ou personalizadas serão cerceadas e o inscrito perderá o 
direito à fala;

vi.

13. Concluída a fase de questionamentos, a coordenação procederá os esclarecimentos 
finais e encerramento da OT;

8     Regimento Interno



Das Disposições Finais

14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro por parte dos 
participantes da OT.

9     Regimento Interno



Mobilidade
Objetos de alteração:

- Vagas de garagem
- Pólos geradores de tráfego
- Sistema viário
- Desenho urbano

10    Mobilidade



Valorizar o pedestre, a bicicleta e o transporte coletivo é uma Política Nacional de 
Mobilidade Urbana

A ampla exigência de estacionamento acarreta em maiores custos de 
construção, reduz o acesso à moradia, piora os congestionamentos, é 
responsável por emissões e poluição, e ainda afeta negativamente a qualidade 
dos deslocamentos de pedestres.

A PLC propõe reduzir as exigências de vagas de veículos individuais 
motorizados (automóveis e motos) e corrigir eventuais incongruências quanto às 
exigências de vagas de bicicletas, embarque/desembarque e carga/descarga.

11    Mobilidade



A literatura técnica recente reconhece que a ampla exigência de estacionamento 
nas edificações tem como resultado o consumo de grande quantidade de área, 
acarreta em maiores custos de construção, reduz o acesso à moradia, piora os 
congestionamentos, é responsável por emissões e poluição, e ainda afeta 
negativamente a qualidade dos deslocamentos de pedestres.
Dessa forma, as alterações focaram-se em reduzir as exigências de vagas de 
veículos individuais motorizados (automóveis e motos) e corrigir eventuais 
incongruências quanto às exigências de vagas de bicicletas, 
embarque/desembarque e carga/descarga.

12    Mobilidade



Foram também revisados parâmetros e regras de sistema viário, incluindo 
dimensões de vias e interseções, calçadas e arborização, objetivando a melhoria 
das condições oferecidas a pedestres e ciclistas. Ainda foram propostas 
modificações quanto à classificação e exigências dos empreendimentos 
classificados como Polos Geradores de Tráfego (PGT), vinculando-se com as 
exigências de Estudo de Impacto de Vizinhança (ESI ou EIV).

13    Mobilidade



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 25. A política viária deverá 
obedecer aos princípios de prioridade 
ao portador de necessidades especiais, 
ao pedestre e ao ciclista, de 
valorização do transporte coletivo nas 
principais vias de deslocamentos de 
veículos do Município e da 
coexistência dos diversos modais.
§1º A reforma do pavimento das vias 
principais e setoriais não poderá ser 
efetuada sem o correspondente projeto 
de implantação de ciclo-faixa;
§2º [...]
§3º As novas vias de acesso rodoviário 
à orla marítima deverão seguir o 
traçado perpendicular à orla, 
evitando-se a implantação longitudinal 
suscetível de causar danos à paisagem 
litorânea e aos bens naturais costeiros.

Art. 25. A política viária deverá obedecer 
aos princípios de prioridade à pessoa com 
deficiência, ao pedestre e ao ciclista, de 
valorização do transporte coletivo nas 
principais vias de deslocamentos de 
veículos do Município e da coexistência dos 
diversos modais.

§ 1º A reforma do pavimento e sinalização 
das vias não poderá ser efetuada sem 
considerar as previsões de implantação do 
sistema cicloviário;

§2º [...]

§ 3º As novas vias de acesso rodoviário à 
orla marítima deverão seguir o traçado que 
evite causar danos à paisagem litorânea e 
aos bens naturais costeiros.

§ 1º Não há 
definição/conceito nem 
mapeamento de vias 
setoriais. Estende a 
obrigatoriedade para todas 
as vias em conformidade 
com o artigo 8º da Lei 
Complementar 78/2001

§ 3º A forma de 
implantação das vias deve 
garantir a preservação da 
orla, entretanto estudo 
técnico deverá avaliar as 
características de cada 
local para definir a solução 
mais adequada.
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Art. 26. Política de Sistema Viário 
Padronizado e Hierarquizado, deve 
conviver com programas 
específicos dotados de caráter 
efetivo, sobre:
I - faixas e vias exclusivas para o 
transporte de massa;
II - faixa de pedestre em nível e 
semáforos acionados por pedestres;
III - implantação de paradas de 
ônibus dotadas de espaços próprios 
nas vias setoriais;
IV – [...]
V - construção de ciclovias;
[...]

Art. 26. Política de Sistema Viário 
Padronizado e Hierarquizado, deve conviver 
com programas específicos dotados de 
caráter efetivo, sobre:
I – priorização do transporte coletivo;
II - priorização do pedestre e de outros 
meios não-motorizados;
III – revogado;
IV – [...]
V – ampliação e qualificação do sistema 
cicloviário;
[...]

I e II - Adequação aos termos da 
Política Nacional de 
Mobilidade, dando caráter 
generalista e garantindo a 
aplicabilidade da lei. As faixas 
exclusivas são apenas uma forma 
de priorizar o transporte coletivo, 
entretanto os programas devem 
abranger outras ações para a 
priorização do transporte coletivo.

III – Não há definição/conceito nem 
mapeamento de vias setoriais. 
Além disso, as paradas de ônibus 
estariam contempladas no inciso I 
corrigido.

V - O texto deve ter caráter 
generalista, garantindo a aplicação 
de diversas soluções técnicas a 
depender de cada caso (pode ser 
ciclofaixa, faixa compartilhada, 
ciclovia, ciclorrota)
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Art. 333 Nos terrenos situados em vias 
que não dispuserem de infraestrutura 
básica completa será admitida 
somente a construção de edificações 
que atendam ao básico do respectivo 
terreno. 
Parágrafo Único. Edificações com 
quatro pavimentos ou mais somente 
poderão ser construídas em vias com 
caixa mínima de doze metros e que 
mantenham esta caixa mínima até o 
encontro com uma via de igual ou 
maior porte. Edifícios deste porte serão 
dotados obrigatoriamente de calçadas 
com largura mínima de três metros.

Art. 63b Nos terrenos situados em vias que não 
dispuserem de infraestrutura básica completa 
será admitida somente a construção de 
edificações que atendam ao básico do 
respectivo terreno. 
Parágrafo Único. Edificações com quatro 
pavimentos ou mais somente poderão ser 
construídas em vias com caixa mínima de 
quatorze metros e que mantenham esta caixa 
mínima até o encontro com uma via de igual ou 
maior porte.

Artigo realocado pois trata 
de assunto não transitório e 
que diz respeito à 
parâmetro urbanístico
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Inserção de artigo Art. 78b Os recuos viários são obrigatórios e não 
edificantes, devendo ser incorporados ao domínio 
público municipal, de acordo com o definido no 
Anexo C14 – Sistema Viário – Detalhamento das 
seções transversais.
§1º Os recuos são estabelecidos a partir do eixo da 
via existente, considerada como a linha média da 
largura existente da pista de rolamento, definindo o 
alinhamento.
§2º Nos terrenos de esquina, envolvendo vias 
locais, os elementos construídos no alinhamento 
(muros e edificações) deverão observar um canto 
chanfrado reto de dois metros em cada testada a 
partir do ponto de encontro entre as duas testadas.
§3º Para enquadramento das vias locais, 
considera-se a largura total da caixa da via.
§4º Deverá ser observado o recuo viário quando da 
execução de muro frontal ou edificação.

Detalhamento de conteúdo para 
melhor aplicação da lei, 
separando os conteúdos 
referentes a afastamento frontal 
e recuo viário, incluindo itens 
revogados em artigos anteriores.
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Inserção de artigo §5º Excetuando-se as zonas AMC e ARM do 
triângulo central, a construção de edificações com 
mais de dois pavimentos ficará condicionada à 
aplicação de recuo viário mínimo de sete metros em 
relação ao eixo da via.
§6º Os acessos ao interior dos terrenos deverão ser 
compatibilizados com os níveis finais dos recuos 
previstos, admitindo-se declividade transversal 
máxima de 2% (dois por cento) em direção ao 
meio-fio projetado.
§7º A área atingida pela ampliação do sistema 
viário dará direito ao proprietário de alienar, 
mediante escritura pública, área equivalente ao 
potencial construtivo não utilizado.

Detalhamento de conteúdo para 
melhor aplicação da lei, 
separando os conteúdos 
referentes a afastamento frontal 
e recuo viário, incluindo itens 
revogados em artigos anteriores.

Inserção de artigo Art. 78c. As áreas para embarque e desembarque 
devem ser implantadas no interior do lote.

Regulamentar assunto de 
embarque/desembarque e 
garantir acessibilidade universal
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Art. 79 O número de vagas de 
estacionamento, suas dimensões, 
esquemas de acesso e circulação, serão 
estabelecidos na tabela parte integrante 
desta Lei Complementar. […]
§2º Os imóveis em vias exclusivas de 
pedestres, assim como as edificações 
destinadas ao uso comercial e de 
prestação de serviços localizadas no 
triângulo central poderão ser dispensados 
da exigência de vagas de estacionamento 
após análise e parecer do IPUF.
§3º Em todo o triângulo central, os 
restaurantes, bares e afins serão 
dispensados de possuir vagas de 
estacionamentos para visitantes, 
permanecendo em vigor as demais 
exigências.
§4º Os restaurantes, bares e afins, com um 
número menor do que dez mesas serão 
dispensados de reservar vagas de 
estacionamentos para visitantes.

Art. 79 O número de vagas de estacionamento, suas 
dimensões, esquemas de acesso e circulação, 
serão estabelecidos na tabela parte integrante 
desta Lei Complementar.
[…]
§2º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres, 
assim como as edificações destinadas ao uso 
residencial, comercial e de prestação de serviços 
localizadas no triângulo central ficam dispensados 
da exigência de vagas de estacionamento de 
automóveis, salvo exigência em Estudo de Impacto.

§3º Em todo o Distrito Sede, os restaurantes, bares 
e afins serão dispensados de possuir vagas de 
estacionamentos de automóveis, salvo exigência 
em Estudo de Impacto.
§4º Empreendimentos comerciais e de serviços 
com área construída menor ou igual a 100 (cem) 
metros quadrados são dispensados das exigências 
de vagas de automóveis.

Adequação de conteúdo 
corrigindo incongruências e 
inserindo e atualizando conceitos 
já utilizados relacionados a 
política nacional de mobilidade, 
dispensa análises 
desnecessárias em áreas de 
APC.

§2 e 3º Possibilita a dispensa de 
vagas de estacionamento de 
automóveis no Distrito Sede, 
adequando a aplicação às 
diretrizes de mobilidade
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§5º As rampas de acesso deverão ser 
construídas no interior dos terrenos, 
iniciando-se a dois metros do alinhamento 
previsto para o muro, conforme desenho a 
seguir.
§6º Nas vias setoriais, os edifícios de uso 
coletivo, comerciais, habitacionais ou de 
serviços, sempre que maiores do que dez mil 
metros quadrados serão dotados de refúgios 
antecedendo os portões das garagens de modo 
a liberar a via das desacelerações de entradas e 
saídas. Os refúgios deverão possuir a 
capacidade de acolher dois veículo para cada 
cem vagas dos estacionamentos.
§7º Será obrigatória a vinculação das vagas de 
estacionamento às respectivas unidades 
comerciais ou prestadoras de serviços ou 
residenciais.
[...]

§5º As rampas de acesso de veículos deverão ser 
construídas no interior dos terrenos, iniciando-se a dois 
metros do alinhamento.
§6º Nas vias arteriais e de trânsito rápido, os edifícios de 
uso coletivo, comerciais, habitacionais ou de serviços 
maiores de dez mil metros quadrados deverão dispor de 
refúgios antecedendo os acessos das garagens com 
capacidade de acolher dois veículos para cada cem 
vagas de estacionamento ou outra solução técnica 
definida pelo IPUF.
§7º - revogado
[…]

§6º Correção da hierarquia do 
sistema viário existente no Plano 
Diretor. A classificação de vias 
setoriais é inexistente.

§7º Adequação que permite a 
flexibilização de funcionamento 
das vagas de veículos dentro do 
empreendimento, possibilitando 
as vagas rotativas.
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§ 10º Todas as edificações de uso 
coletivo que apresentem mais do que 
três andares ou possuírem área 
construída superior a dois mil metros 
quadrados deverão equacionar, 
mediante estudo aprovado no IPUF, as 
paradas para caminhões de mudança e 
de fornecimento de gás, assim como 
dos caminhões do lixo e os veículos de 
emergência.

§ 10º Todas as edificações passíveis de Estudo de 
Impacto de Vizinhança (ESI ou EIV) deverão 
considerar a análise de inserção de vaga para 
caminhões de serviço.
§11º Quando as vagas exigidas para o 
empreendimento não puderem se localizar no 
próprio lote, serão compensadas mediante 
averbação de vagas em estacionamento, 
localizadas em uma distância caminhável de até 
500 (quinhentos) metros do empreendimento.
§12º Vagas de bicicleta situadas na área de 
afastamento frontal serão computadas no mínimo 
de vagas exigidas.
§13º O número de vagas de estacionamento pode 
ser menor ou maior que o exigido, conforme ESI ou 
EIV, em aprovação pelo IPUF.

§11º Possibilita a implantação 
de vagas em lote próximo, 
acessível por distância 
caminhável do empreendimento.

§14º Dispõe sobre a inserção 
das vagas de bicicleta, 
possibilitando a colocação de 
paraciclos na parte externa da 
edificação, de uso dos visitantes.

§13º Esclarece o procedimento 
de análise e definição do 
esquema de acessos e vagas de 
estacionamento dos 
empreendimentos sujeitos a ESI 
e EIV.
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Art. 80. As vagas de estacionamento não 
poderão ocupar a área correspondente ao 
afastamento frontal.
§1º Não se aplica a regra do caput deste artigo 
ao caso do §7º do art. 79 desta Lei 
Complementar e aos estacionamentos 
descobertos das atividades comerciais e de 
serviços.
§2º Mesmo em casos em que o afastamento 
frontal seja utilizado para estacionamento 
descoberto das atividades comerciais e de 
serviços, o acesso ao estacionamento deverá 
estar de acordo com o Esquema de Acesso e 
Estacionamento, parte integrante desta Lei 
Complementar.
§3º Ficará o proprietário do estabelecimento 
responsável por garantir que os veículos 
estacionados no afastamento frontal não 
obstruam as vias públicas nem o livre acesso 
de pedestres, notadamente aqueles com 
limitações de mobilidade.

Art. 80. As vagas de estacionamento somente 
poderão ocupar a área correspondente ao 
afastamento frontal obrigatório nas edificações 
residenciais unifamiliares implantadas em terrenos 
que não permitam a execução de rampa de acesso 
com declividade de até vinte por cento, com 
capacidade máxima de 2 (duas) vagas.
§1º revogado
§2º revogado
§3º revogado

Adequação textual de modo a 
esclarecer os casos em que fica 
permitido o uso do afastamento 
frontal para estacionamento.
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Art. 81. Nas entidades de ensino pré-escolar e 
nas de ensino fundamental, sem prejuízo do 
número de vagas de estacionamento exigido, 
será também obrigatório o estudo de impacto 
no sistema viário.

Art. 81. Revogado Revogação por motivo de 
redundância. O estudo de 
tráfego estará contemplado no 
ESI ou EIV, conforme tabela.

Art. 83. As áreas de estacionamento 
descobertas deverão ser arborizadas numa 
proporção mínima de duas árvores para cada 
vaga.

Art. 83. As áreas de estacionamento descobertas 
deverão ser arborizadas de acordo com critérios 
técnicos a serem regulamentados.

Necessidade de maior estudo e 
simulação para adequação que 
poderá se dar por 
regulamentação específica.

Inserção de artigo Art. 83a. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a exigir, mediante regulamentação 
específica, contrapartida onerosa das edificações 
residenciais, comerciais e PGT que optarem por 
utilizar vagas de automóveis além dos limites 
mínimos previstos nesta Lei.
Parágrafo único. As contrapartidas devem estar de 
acordo com as estratégias, políticas ou programas 
de mobilidade definidas pelo IPUF e devem ser 
voltadas exclusivamente para a melhoria do 
transporte não motorizado e transporte coletivo.

Inserção de conteúdo visando 
adequar aos conceitos da 
política nacional de mobilidade. 
Artigo que possibilita que o 
poder público cobre 
contrapartidas financeiras 
utilizando como parâmetro o 
número de vagas de garagem. A 
sua aplicação deverá ser 
regulamentada.
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Inserção de artigo Art. 83b. Os acessos de veículos e respectivos 
rebaixos de meio-fio são estabelecidos de acordo 
com a dimensão da testada e número de vagas, 
conforme os parâmetros abaixo:
I - profundidade máxima limitada pela faixa de 
serviço da calçada ou, na ausência desta, 30 (trinta) 
centímetros;
II - largura máxima de 3 (três) metros, quando o 
acesso atender até 30 (trinta) vagas de veículos;
III - largura máxima de 6 (seis) metros, quando o 
acesso atender mais de 30 (trinta) vagas de 
veículos ou acessos em níveis diferentes.
§1º Fica expressamente proibido o rebaixo total do 
meio-fio das calçadas.
§2º Será permitido mais de um rebaixo em lotes 
com testada maior ou igual a 15 (quinze) metros 
desde que afastados no mínimo 5 (cinco) metros 
entre si.
§ 3º Será permitido mais de um rebaixo para cada 
unidade autônoma unifamiliar;

Aprimoramento de conteúdo, 
visando esclarecer os acessos 
de veículos aos lotes.
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Art. 85. Ao longo das vias arteriais, a 
instalação de PGT e demais usos fica 
condicionada à execução, por parte do 
empreendedor, de via marginal ou pista de 
desaceleração, proporcionalmente à 
testada do imóvel.

Art. 85. A instalação dos PGTs com acessos ou 
saídas para vias arteriais ou de trânsito rápido fica 
condicionada à execução, por parte do 
empreendedor, de via marginal ou pista de 
desaceleração, salvo dispensa mediante análise do 
Estudo de Impacto.

Adequação de conteúdo de 
modo a tornar a legislação mais 
clara e facilitar sua aplicação, 
deixando a possibilidade de 
estudos técnicos definirem as 
melhores soluções.

Inserção de artigo Art. 85a. A instalação de qualquer PGT fica 
condicionada à execução, por parte do 
empreendedor, das seguintes infraestruturas de 
apoio ao ciclista:
I – Paraciclos próximos as entradas e saídas de 
pedestres do empreendimento; e
II – Bicicletário.
Parágrafo único. Os bicicletários instalados nos 
empreendimentos comerciais ou de serviços devem 
ser de acesso público e dispor de banheiro 
equipado com chuveiro e vestiário.

Inserção de medida que objetiva 
fornecer condições adequadas 
aos usuários de bicicleta em 
todos os empreendimentos que 
atraem uma grande quantidade 
de pessoas.
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Art. 190 O sistema viário constante dos mapas 
em Anexo é caracterizado por uma rede de 
vias hierarquizadas, as quais devem ser 
obedecidas e implantadas em todos os 
projetos de urbanização ou ocupação e que, de 
acordo com suas funções e capacidades, têm 
as seguintes denominações: 
[...]
IX - faixa compartilhada ou via de tráfego 
compartilhado: via caracterizada como pista 
destinada tanto ao trânsito de veículos 
motorizados, quanto a bicicletas e pedestres, 
sendo via preferencial ao pedestre quando 
demarcada na calçada e preferencial a bicicleta 
quando demarcada na pista de rolamento;
[...]
XI - passeio compartilhado: onde não houver 
possibilidade de via exclusiva para ciclistas e a 
velocidade dos veículos motorizados for acima 
do recomendado, pode-se compartilhar o 
passeio desde que com sinalização 
regulamentar e demarcação por pintura.

Art. 190 O sistema viário constante dos mapas em 
Anexo é caracterizado por uma rede de vias 
hierarquizadas, as quais devem ser obedecidas e 
implantadas em todos os projetos de urbanização 
ou ocupação e que, de acordo com suas funções e 
capacidades, têm as seguintes denominações:
[...]
IX – faixa compartilhada: via destinada ao trânsito 
compartilhado entre todos os modais no mesmo 
nível, com prioridade dos modos não motorizados 
sobre os motorizados; e
[...]
XI – passeio compartilhado: passeio destinado ao 
trânsito compartilhado entre os modais não 
motorizados, com prioridade do pedestre, em 
especial da pessoa com deficiência, sobre os 
demais.
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§ 6º As edificações junto às vias 
panorâmicas de encostas não poderão 
ter altura final superior ao nível do 
passeio do logradouro no lado em que 
se descortina a paisagem.
§ 7º As edificações junto às vias 
panorâmicas em planície deverão 
garantir a visibilidade da paisagem.

§ 6º (Revogado).

§ 7º (Revogado).

§9º As seções transversais representadas no 
Anexo C14 – Perfil das Vias são orientadoras e 
a disposição final da ocupação da caixa da via 
poderá ser alterada no projeto final de 
engenharia, atendidas as diretrizes da Política 
de Mobilidade e as definições do Plano de 
Mobilidade Urbana de Florianópolis.

Parágrafos revogados foram 
inseridos no artigo 65a na 
parte de alturas e 
afastamentos.

Inserção do §9º para dar 
clareza quanto a aplicação da 
lei.
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Art. 192. Quanto às caixas mínimas do 
sistema rodoviário para novos 
arruamentos obedecerá aos seguintes 
gabaritos:
I - trinta e oito metros nas Vias de transito 
rápido;
II - trinta e sete metros nas Vias Arteriais;
III - vinte e nove metros nas Vias Coletoras 
e Subcoletoras;
IV - quatorze metros nas Vias Locais;
V - dois metros e cinquenta centímetros 
nas Ciclovias; e
VI - três metros nas Vias Preferencial de 
Pedestres.
§1º […]
§2º Nas áreas com usos miscigenados e 
enclaves urbanos em APL, todas as Vias 
Locais obedecerão a caixa mínima das Vias 
Sub-Coletoras, assegurando áreas próprias 
para o estacionamento ao longo das vias, 
exceto nas vias já existentes com caixa 
inferior a oito metros. [...]

Art. 192. Quanto às caixas mínimas do sistema 
rodoviário para novos arruamentos obedecerá 
aos seguintes gabaritos:
I - trinta e oito metros nas Vias de trânsito 
rápido;
II - trinta e dois metros nas Vias Arteriais;
III - vinte e seis metros nas Vias Coletoras;
IV - quatorze metros nas Vias Locais;
V - dois metros e cinquenta centímetros nas 
Ciclovias;
VI - seis metros nas Vias Preferenciais de 
Pedestres;
VII – três metros nas Vias Exclusivas de 
Pedestres; e
VIII – dezesseis metros nas Vias Subcoletoras.
§1º […]
§2º Revogado.
[...]

Adequação técnicas 
considerando a realidade do 
sistema viário do município, 
visando aplicação adequada 
da lei.
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Art. 193. A largura de uma nova via, 
que constituir prolongamento de outra 
já existente ou prevista em plano 
aprovado pelo Município, não poderá 
ser inferior à largura desta última.
Parágrafo único. Excetuando-se as 
ciclovias e as vias locais com caixa 
existente inferior a oito metros, os 
prolongamentos não poderão ter caixa 
inferior a quatorze metros.

Art. 193. A largura de uma nova via, que 
constituir prolongamento de outra já existente 
ou prevista em plano aprovado pelo Município, 
será igual a largura desta última ou conforme 
análise ou diretrizes definidas pelo IPUF.
Parágrafo único. Revogado.

Adequação técnicas 
considerando a realidade do 
sistema viário do município, 
visando aplicação adequada 
da lei.
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Art. 194. Nos cruzamentos, os 
alinhamentos das vias deverão 
concordar por um arco de círculo com 
raio mínimo de:
I - entre vias locais, cinco metros;
II - entre vias setoriais oito metros; e
III - entre vias coletoras e subcoletoras, 
doze metros.
§1º Nos cruzamentos entre trânsito 
rápido e vias arteriais ou conectoras, as 
interseções serão detalhadas pelo 
IPUF.
§2º Nos cruzamentos de vias de 
hierarquia diferente a concordância a 
que se refere o caput deste artigo, 
obedecerá à interseção ou ao raio 
mínimo definido para a via de maior 
porte.

Art. 194 - Nos cruzamentos, os alinhamentos 
das vias deverão concordar por um arco de 
círculo com raio mínimo de:
I - entre vias locais, cinco metros;
II - entre vias subcoletoras, oito metros; e
III - entre vias arteriais ou coletoras, doze 
metros.
§1º Nos cruzamentos envolvendo vias de 
trânsito rápido, as interseções serão detalhadas 
pelo IPUF.
§2º Nos cruzamentos de vias de hierarquia 
diferente, o alinhamento das vias deve 
concordar por um arco com raio mínimo 
conforme apresenta o quadro a seguir:

Corrigir erro material, em 
função de via setorial e via 
conectora não existir na 
hierarquia do sistema viário 
municipal e nem no Código 
Brasileiro de Trânsito (CTB);

Estabelecer aumento 
gradativo dos raios em 
interseções;
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§3º Será admitido arco com raio diferente do 
referido conforme análise ou diretrizes 
definidas pelo IPUF.

Raios menores resultam em 
maior segurança para 
pedestres, através da redução 
da distância de travessia, 
aumento da área de calçada e 
redução da velocidade nas 
conversões dos veículos, além 
de proporcionar maior 
flexibilidade para a locação de 
rebaixamento de guia;

Raio de concordância 
da interseção (metros)

Via Local Via 
Subcoletora

Via Coletora 
ou Arterial

Via Local 5,00 5,00 5,00

Via Subcoletora 5,00 8,00 8,00

Via Coletora ou Arterial 5,00 8,00 12,00
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Art. 195. Os acessos às interseções 
das diversas categorias de vias 
obedecerão aos seguintes critérios:

I. o acesso direto às vias de trânsito 
rápido só será permitido através de 
Vias Arteriais, interseções 
indicadas nos mapas, partes 
integrantes desta Lei 
Complementar, vias marginais ou 
pistas de desaceleração;

II. o acesso direto às Vias Arteriais 
somente será permitido através de 
Vias Setoriais, vias marginais ou 
pistas de desaceleração, exceto nas 
Vias denominadas como TRC-2, 
TRC-4, TRC-5, TRC-6 e TRI-4; e

[…]

Art. 195. Os acessos às interseções das 
diversas categorias de vias obedecerão aos 
seguintes critérios:

I. o acesso direto às vias de trânsito rápido só 
será permitido através de Vias Arteriais, 
interseções indicadas nos mapas, partes 
integrantes desta Lei Complementar, vias 
marginais ou pistas de desaceleração, ou 
solução técnica específica aprovada pelo 
IPUF e demais órgãos competentes;

II. Revogado.
[...]

Abre a possibilidade de 
estudos técnicos definirem as 
melhores soluções.

Não existe definição de Vias 
Setoriais.

33    Mobilidade



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 201 A construção dos passeios ou 
calçadas deverá obedecer aos seguintes 
critérios:
I - largura mínima de três metros nas vias 
locais, quatro metros nas vias Coletoras e 
Subcoletoras e cinco metros nas vias Arteriais;
II - declive mínimo de dois por cento e máximo 
de quatro por cento, proibidos os passeios em 
degrau;
III - acesso de veículo por rebaixamento de guia 
ou curva horizontal de concordância, segundo 
os desenhos e medidas partes integrantes 
desta Lei Complementar;
IV - largura da área pavimentada dos passeios 
fixada pelo órgão competente em medida 
nunca inferior a dois metros; e
V - deverá ser previsto passeio compartilhado 
quando for o caso.
Parágrafo Único. Não se aplica as regras do 
passeio mínimo às vias existentes com caixa 
igual ou inferior a três metros.

Art. 201 A construção das calçadas obedecerá aos 
critérios e diretrizes estabelecidos pelo IPUF, observando 
ainda:
§1º A largura mínima das calçadas é de 3 (três) metros, 
podendo ser ampliada de acordo com o fluxo de 
pedestres.
§2º A calçada é estruturada e dividida em faixas com 
usos distintos, conforme descrição a seguir:
Faixa de serviço: localizada junto ao meio-fio e destinada 
à implantação de equipamentos e mobiliário urbano, 
sinalização de trânsito, arborização e rebaixamentos 
para acessos, com largura de 1 (um) metro;
Faixa livre ou passeio: localizada logo após a faixa de 
serviço e destinada à circulação exclusiva de pedestres, 
e, excepcionalmente, de ciclistas, desprovida de 
obstáculos e livre de interferências permanentes ou 
temporárias, com largura mínima de 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros); e

Adequação técnicas 
considerando a realidade do 
sistema viário do município, 
visando aplicação adequada 
da lei.
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Faixa de acesso: parte opcional da calçada localizada 
junto ao alinhamento predial e destinada à concordância 
do nível da calçada com a edificação, com largura 
variável de no máximo 1 (um) metro.
§3º As vias urbanas com calçadas deverão prever 
arborização, inserção de equipamentos e mobiliário 
urbano de acordo com diretrizes técnicas definidas pela 
FLORAM e IPUF.
§4º Nas vias existentes onde não for possível a 
implantação de calçadas com 3 (três) metros, será 
admitida largura inferior desde que garantida faixa livre 
minima de 1,20 metros ou sob forma de via 
compartilhada.

Adequação técnicas 
considerando a realidade do 
sistema viário do município, 
visando aplicação adequada 
da lei.
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FAIXA DE SERVIÇO PASSEIO FAIXA DE ACESSO
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Art. 203 As vias de trânsito rápido, e 
todas as vias urbanas com passeios 
iguais ou superiores a três metros de 
largura serão obrigatoriamente 
arborizadas.

Art. 203 As vias de trânsito rápido serão 
obrigatoriamente arborizadas.

As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da 
calçada de acordo com diretrizes 
técnicas. O assunto está 
contemplado no artigo anterior. 
Mantém-se as vias de trânsito 
rápido em função de garantir 
aspectos de paisagem nas grandes 
vias

Art. 211. O número de vagas de 
estacionamento para veículos 
motorizados e não motorizados, suas 
dimensões, esquemas de acesso e 
circulação obedecerão as tabelas 
partes integrantes desta Lei 
Complementar.
[...]
§3º Fica em qualquer tempo, 
terminantemente proibida a troca de 
destinação de uso destas áreas.

Art. 211. O número de vagas de estacionamento 
para veículos motorizados e não motorizados, suas 
dimensões, esquemas de acesso e circulação 
obedecerão as tabelas partes integrantes desta Lei 
Complementar.
[...]
§3º É permitida a troca de uso das áreas 
destinadas à garagem mediante projeto aprovado 
pelo município, desde que respeitados os índices 
urbanísticos permitidos para o zoneamento, o 
número mínimo de vagas necessários para o 
empreendimento e pagamento de outorga de uso.

Correção textual de modo a 
permitir que estacionamentos 
possam ser revertido em 
outros usos.
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Art. 333 Nos terrenos situados em vias que 
não dispuserem de infraestrutura básica 
completa será admitida somente a 
construção de edificações que atendam ao 
básico do respectivo terreno.
Parágrafo Único. Edificações com quatro 
pavimentos ou mais somente poderão ser 
construídas em vias com caixa mínima de 
doze metros e que mantenham esta caixa 
mínima até o encontro com uma via de 
igual ou maior porte. Edifícios deste porte 
serão dotados obrigatoriamente de 
calçadas com largura mínima de três 
metros.

Art. 333. Revogado Foi realocado pois trata de 
assunto não transitório e que 
diz respeito a parâmetro 
urbanístico cujas regras estão 
definidas em outro capítulo da 
lei (Artigo 63a)

Art. 334. O uso do pavimento térreo para 
fins comercias ou de serviços será 
obrigatório em pelo menos um terço da 
fachada principal da edificação nas áreas 
em que se quer acentuar a centralidade.

Art. 334. Revogado Contemplado pelo Artigo 64 
(Incentivo para Uso Misto)
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Limites de Ocupação
Os limites de ocupação são definidos pela aplicação concomitante de diversos 
parâmetros urbanísticos que de maneira geral orientam as formas e volumes 
construídos na cidade. 

A criação de formas mais eficientes e claras para o controle de aplicação dos 
índices e recuos foram os aspectos que guiaram as proposições neste eixo 
temático, permitindo soluções técnicas mais adequadas que respeitam a 
vizinhança e, ainda, eliminando interpretações individualizadas.
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Parte das alterações de conteúdo incluem definições existentes em decretos e 
instruções normativas, a fim de dar clareza para aplicação da lei e trazer 
segurança jurídica nos processos de aprovação e licenciamento. De maneira geral 
não houve alteração nas taxas de ocupação, taxa de impermeabilidade, alturas, 
coeficientes de aproveitamento e afastamentos.
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O artigo 7º, que dá os conceitos e definições a serem aplicadas na lei, foi 
transformado em glossário (Anexo G01) para facilitar a consulta. Alguns 
conceitos foram revogados por não terem relação direta com a lei, outros foram 
mantidos ou corrigidos, e outros ainda foram adicionados por serem necessários 
à aplicação da lei.

Foi estabelecida uma diferenciação clara entre recuo viário e afastamentos, 
separando as informações em artigos distintos. 
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Assim como foram corrigidos os conceitos de altura da edificação (altura 
máxima a ser atingida) e altura da fachada (altura do plano para definir os 
afastamentos), permitindo ainda o escalonamento das fachadas, que tende a 
qualificar e ampliar as possibilidades de produção de boa arquitetura na cidade. 

Quanto aos afastamentos, o conteúdo foi simplificado para facilitar o 
entendimento e a aplicação da lei, mantendo as exigências que visam garantir a 
ventilação e iluminação natural das edificações.
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Ainda como aprimoramento e de modo a dar congruência ao conteúdo, definiu-se 
a altura de base (Hb) e o conceito de embasamento - parte da edificação que 
possui taxa de ocupação diferenciada, já constante na Lei 482, porém sem 
definição nem limite de altura. 

Do mesmo modo, foi criado o conceito de altura de vizinhança (Hv) o qual visa 
garantir adequada relação de vizinhança, evitando sombreamentos excessivos 
principalmente nos terrenos em declive ou aclive.
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Considerando que as áreas de ACI e AVL tratam de espaços destinados ao uso e 
domínio público para implantação de espaços de lazer, equipamentos urbanos e 
comunitários, o texto foi detalhado de modo a dar maior clareza quantos aos 
usos e intervenções possíveis nestas áreas.
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De acordo com os princípios e as diretrizes do plano e buscando coerência de 
conceitos, foi feita adequação da redação das macroáreas de transição.

Os conceitos de APL também foram aprimorados, tornando-os mais amplos e 
facilmente compreensíveis e reforçando o papel dos corredores ecológicos.

45    Limites de Ocupação



Nesse âmbito, um problema recorrente na aplicação da lei 482 é a falta de 
parâmetros para uso e ocupação de APL, o que prejudica o trabalho técnico de 
análise e aprovação por parte da PMF, causando demora na emissão de 
viabilidades, alvarás e outras autorizações para essas áreas, além de trazer 
insegurança jurídica.

Assim, os parâmetros básicos foram acrescentados à lei e também foram 
revistos os usos permitidos, buscando adequá-los às potencialidades inerentes 
às características dessas áreas.
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Importante salientar que a ocupação prevista para as APL deve ser consoante 
com as especificidades ambientais e urbanísticas dessas áreas, mantendo uma 
ocupação de baixa densidade. 

Sob essa ótica, também foram estabelecidas regras para os condomínios 
unifamiliares em APL-E, já permitidos pela 482, mas igualmente carecendo de 
parâmetros para sua ocupação.
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A  urbanização progressiva, abordada nos artigos 96  a 100, teve corrigido seu 
conceito de modo a elucidar divergência com a legislação federal, visto que a 
urbanização progressiva não pode se aplicar à infraestrutura básica.

Quanto aos condomínios multifamiliares e não residenciais, o texto foi 
reorganizado para adequar e garantir coerência e não divergir de outros aspectos 
da lei.

48    Limites de Ocupação



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 61a Nas Macroáreas de Uso Urbano, 
quando em um mesmo terreno incidirem 
zoneamentos diferentes, os usos do 
zoneamento frontal poderão ser estendidos 
ao zoneamento adjacente, no limite de até 
100 (cem) metros de profundidade, 
mantidos, porém, os limites de ocupação 
previstos para cada zoneamento.
Parágrafo único. A extensão do 
zoneamento prevista no caput não pode ser 
aplicada sobre as Macroáreas de Uso Não 
Urbano e sobre as Macroáreas de 
Transição.

Esclarecimento para 
garantir a aplicabilidade da 
lei em casos omissos.
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Inserção de artigo Art. 61b Nas Macroáreas de Uso Urbano, 
nos casos de incidência de mais de um 
zoneamento frontal sobre um mesmo 
terreno, legalmente constituídos até a 
vigência da presente lei, aplica-se o uso de 
maior incidência sobre a área, estendendo 
este limite por um máximo de 100 (cem) 
metros.

Art. 61c Casos omissos ou que suscitem 
dúvida no enquadramento deverão ser 
encaminhados para parecer técnico do 
IPUF.

Esclarecimento para 
garantir a aplicabilidade da 
lei em casos omissos.
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Art. 65. Os gabaritos de altura e de 
pavimentos para cada zoneamento estão 
especificados nas tabelas e mapas partes 
integrantes desta Lei Complementar.
§1º A altura das edificações é contada a 
partir do nível natural do terreno até o cimo 
da edificação, e será medido no ponto 
médio da fachada situada na menor cota 
altimétrica, ou na respectiva secção plana.
§2º Os terrenos em aclive ou declive 
poderão ser divididos em secções planas 
de quinze metros de profundidade, a partir 
da menor cota altimétrica, para fins de 
cálculo da altura das edificações.
§3º Não serão considerados no cálculo da 
altura, chaminés, casas de máquinas, 
antenas e demais equipamentos de 
serviço implantados na cobertura.

Art. 65 Os gabaritos de altura e de pavimentos para 
cada zoneamento estão especificados nas tabelas 
e mapas partes integrantes desta Lei 
Complementar.
§1º A altura da edificação (HE) é a distância vertical 
em relação ao piso do pavimento térreo até a face 
superior da laje de cobertura ou a base do telhado 
do último pavimento.
§2º Os terrenos em aclive ou declive poderão ser 
divididos em secções planas para fins de cálculo 
das alturas.
§3º Não serão considerados no cálculo da altura da 
edificação, os telhados com ângulo igual ou inferior 
a 45º (quarenta e cinco graus), os terraços jardins 
descobertos, chaminés, casas de máquinas, 
reservatórios, o pavimento de cobertura em 
edificações com 3 (três) ou mais pavimentos, 
antenas, helipontos e demais equipamentos de 
serviço implantados na cobertura.
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§4º As edificações vinculadas às vias 
panorâmicas terão sua altura definida por 
estudo específico de localização, a ser 
realizado pelo IPUF, de modo a interferir o 
mínimo possível na percepção visual da 
paisagem, não podendo ter altura final 
superior ao nível do passeio do logradouro.
§5º Edificações que utilizem sobrelojas ou 
mezaninos terão o direito de adicionar até 
três metros às alturas máximas definidas 
na Tabela de Limites de Ocupação.

§4º Revogado
§5º Edificações que utilizem sobrelojas ou 
mezaninos terão o direito de adicionar até três 
metros às alturas máximas definidas na Tabela de 
Limites de Ocupação.
§6º Altura da Fachada (HF) é a distância vertical 
entre o nível natural do terreno e a laje de cobertura 
do pavimento acrescida de elementos construídos 
no mesmo plano tais como platibandas ou muros.
§7º Altura da base (HB) é a distância vertical do 
piso do pavimento térreo até a face superior da laje 
de cobertura do embasamento, acrescida de 
elementos construídos no mesmo plano, tais como 
platibandas ou muros.
§8º Altura de vizinhança (HV) é a distância vertical 
entre o nível natural do terreno e o ponto mais alto 
do embasamento ou qualquer face encostada na 
divisa.
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Art. 65 [...]
§4º As edificações vinculadas às vias 
panorâmicas terão sua altura definida por 
estudo específico de localização, a ser 
realizado pelo IPUF, de modo a interferir o 
mínimo possível na percepção visual da 
paisagem, não podendo ter altura final 
superior ao nível do passeio do 
logradouro.
Art. 190 [...]
§6º As edificações junto às vias 
panorâmicas de encostas não poderão ter 
altura final superior ao nível do passeio do 
logradouro no lado em que se descortina a 
paisagem.
§7º As edificações junto às vias 
panorâmicas em planície deverão garantir 
a visibilidade da paisagem.

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.
Parágrafo único. A critério do município poderá ser 
requerido elaboração de estudo específico para 
subsidiar a análise de projetos de edificações em 
vias panorâmicas, que deverá ser submetido ao 
IPUF.

Artigo criado unificando e 
esclarecendo informações 
constantes no artigo 65 e 190, 
de modo a corrigir 
incongruências existentes.
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Art. 66 Não serão computados, para 
efeito único de determinação de 
gabarito de pavimentos, os subsolos, 
sótãos e chaminés. As casas de 
máquinas, caixas d´água e demais 
instalações de serviço implantadas na 
cobertura obedecerão a regras 
específicas, partindo-se do princípio 
que deverão ser construídas até o limite 
da altura das coberturas.
[...]

Art. 66 Não serão computados para 
determinação de número de pavimentos, os 
subsolos, os telhados desde que não sejam 
passíveis de ocupação, os terraços jardins 
descobertos, os sótãos em residências 
unifamiliares, o pavimento de cobertura, as 
casas de máquinas, as chaminés, as caixas 
d´água e as demais instalações de serviço e 
segurança e proteção contra incêndio 
implantadas na cobertura.
[...]

Alteração de conteúdo 
incluindo definições 
existentes em decreto e 
instrução normativa, a fim de 
dar clareza para aplicação da 
lei.

Art. 67 Os subsolos serão admissíveis 
desde que comprovado, através de 
estudo específico, que não haja 
comprometimento do lençol freático e 
dos aquíferos existentes no Município.

Art. 67 No bairro Santa Mônica e nos Distritos 
Campeche, Ingleses, Rio Vermelho, Pântano do 
Sul, nas áreas suscetíveis à inundação e áreas 
previamente indicadas pelo órgão ambiental 
competente FLORAM, os subsolos só serão 
admissíveis quando comprovado, através de 
estudo específico, que não haja 
comprometimento do lençol freático e dos 
aquíferos existentes no Município.

Adequação de texto para 
garantir a aplicabilidade da lei, 
atualmente contemplado no 
art. 6º do DE 13574/2014.

57    Limites de Ocupação



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 68. Ficam proibidas as execuções de 
subsolos em áreas sujeitas a alagamentos de 
qualquer espécie, somente sendo autorizados 
mediante pareceres técnicos do IPUF e demais 
órgãos competentes. 

Art. 66 Revogado Contemplado pela alteração 
constante no artigo 67.

Art. 69 Não serão computadas no 
cálculo do coeficiente de 
aproveitamento as seguintes áreas das 
edificações:
I - espaços destinados à garagem, 
exceto em edificações unifamiliares;
II - sótãos em edificações unifamiliares 
e, em casos determinados, 
multifamiliares;
III - parque infantil, jardins e outros 
equipamentos de lazer ao ar livre, e 
implantados no nível natural do terreno 
ou no terraço da edificação;

Art. 69. Não serão computadas no cálculo do 
coeficiente de aproveitamento as seguintes 
áreas das edificações:
I - espaços destinados à garagem de veículos 
automotores em edificações multifamiliares até 
uma vez e um terço do número mínimo de 
vagas estabelecido, e espaços destinados à 
garagem para usos não residenciais, exceto 
edifícios garagem;
II - sótãos em edificações unifamiliares;
III - áreas e equipamentos de lazer descobertas, 
e implantados no nível natural do terreno ou no 
terraço da edificação;

Adequação de texto para 
melhor compreensão, 
removendo redundâncias e 
dando maior clareza para 
aplicação, incluindo assuntos 
já aplicados por meio de 
regulamentações em 
Decretos.
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IV - helipontos, casas de máquinas e de 
bombas, caixas d`água e centrais de ar 
condicionado levantadas no plano da 
cobertura, desde que não ultrapassem os 
limites especificados no art. 66 desta Lei 
Complementar, de altura máxima; e
V - sobrelojas ou mezaninos nas 
edificações situadas nas Áreas Mistas 
Centrais (AMC), desde que sua área total 
seja no máximo cinquenta por cento da 
área do pavimento térreo (1º pavimento) ao 
qual esteja conectada.
Parágrafo Único. Excluem-se do disposto 
no Inciso I:
I - os subsolos ocupados por garagens em 
edificação comercial ou de serviço 
localizadas no triângulo central definido e 
que tenham mais do que duas vagas de 
estacionamento por cada unidade 
comercializada; e
II - os subsolos ocupados por garagem em 
edifícios garagem.

IV - áreas técnicas das edificações, tais como: 
helipontos, casas de máquinas e de bombas, 
caixas d’água e centrais de ar condicionado, 
centrais de gás, depósitos de resíduos e 
reservatórios;
V - sobrelojas ou mezaninos de uso não 
residencial nas edificações com fachada ativa, 
desde que sua área total seja no máximo 
cinquenta por cento da área do compartimento 
ao qual esteja conectada.
VI – as áreas de uso coletivo localizadas no 
pavimento de cobertura.

Adequação de texto para 
melhor compreensão, 
removendo redundâncias e 
dando maior clareza para 
aplicação, incluindo assuntos 
já aplicados por meio de 
regulamentações em 
Decretos.
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Art. 70 Não serão computadas no 
cálculo da taxa de ocupação as 
projeções das seguintes áreas e 
dependências, desde que não 
ultrapassem a taxa de 
impermeabilização mínima exigida:

      I. piscina, parque infantil e outros 
equipamentos de lazer ao ar livre 
implantados no nível natural do 
terreno;

     II. pérgolas com até cinco metros de 
largura, desde que correspondentes, 
no mínimo, a igual superfície de solo 
permeável;

   III. marquises;
   IV. [...]
    V. jardins, praças ou pátios cobertos 

ou pavimentados de uso comum, 
cobertos com cúpula e altura 
mínima de dez metros e oitenta 
centímetros, em edificações 
comerciais ou de serviços.

Art. 70 Não serão computadas no cálculo da taxa de 
ocupação as projeções das seguintes áreas e 
dependências, desde que não ultrapassem a taxa de 
impermeabilização mínima exigida:

I. piscina, parque infantil e outros 
equipamentos de lazer descobertos 
implantados no nível natural do terreno;

II. revogado
III. marquises e toldos fixados junto à fachada;
IV. [...]
V. revogado.

VI. Brises e elementos arquitetônicos de 
fachada e seus sistemas de fixação.

Adequação das exceções ao 
conceito de taxa de ocupação 
e maior detalhamento de 
elementos construtivos para 
aprimorar a aplicação da lei.
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Art. 71 Terão Taxa de Ocupação 
diferenciada:
I - Os subsolos, nas seguintes condições:
a) nas edificações situadas nas AMC do 
Polígono Central, poderão ocupar até cem 
por cento do terreno, e nas edificações 
situadas nas AMC fora do Polígono Central, 
poderão ocupar até oitenta por cento do 
terreno;
b) nas edificações situadas nas AMS, 
poderão ocupar até oitenta por cento do 
terreno;
c) nas edificações de seis ou mais 
pavimentos situadas nas ARM e ATR, 
poderão ocupar até oitenta por cento do 
terreno; e
d) nas edificações de oito ou mais 
pavimentos situadas nas ARP, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno.

Art. 71 Terão Taxa de Ocupação diferenciada:
I - Os subsolos, nas seguintes condições:
a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no 
Polígono Central, poderão ocupar até cem por 
cento do terreno;
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do 
polígono central, poderão ocupar até oitenta por 
cento do terreno;
c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde 
esteja permitido seis ou mais pavimentos, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno;
d) revogado

Adequação da linguagem e 
união dos incisos II e III para 
facilitar e simplificar a 
aplicação da lei, visto que tem 
o mesmo conteúdo.

Revogação de itens que 
conflitam com os princípios, 
diretrizes e conceitos do PD
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II - O primeiro pavimento desde que seja 
destinado, em no mínimo cinquenta por 
cento da sua área e cinquenta por cento 
de sua testada, a comércio e/ou serviço 
com acesso público nas seguintes 
condições:
a) nas edificações situadas na AMC do 
Polígono Central, poderá ocupar até cem 
por cento do terreno, e nas edificações 
situadas nas AMC foro do Polígono 
Central, poderá ocupar até oitenta por 
cento do terreno;
b) nas edificações situadas nas AMS, 
poderá ocupar até oitenta por cento do 
terreno;
c) nas edificações de seis ou mais 
pavimentos situadas nas ARM e ATR, 
poderão ocupar até oitenta por cento do 
terreno; e
[...]

II - O primeiro e segundo pavimentos, desde que a 
edificação possua fachada ativa, nas seguintes 
condições:
a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no 
Polígono Central, poderá ocupar até cem por cento 
do terreno,
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do 
polígono central, poderá ocupar até oitenta por 
cento do terreno;
c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde 
esteja permitido seis ou mais pavimentos, poderão 
ocupar até oitenta por cento do terreno; e
d) revogado
III - revogado
a) revogado
b) revogado
c) revogado
d) revogado
§ 1º revogado
[...]

Adequação da linguagem e 
união dos incisos II e III para 
facilitar e simplificar a 
aplicação da lei, visto que tem 
o mesmo conteúdo.

Revogação de itens que 
conflitam com os princípios, 
diretrizes e conceitos do PD
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Art. 73 Todas as edificações em vias que 
tenham caixas e larguras de calçadas iguais às 
programadas nesta Lei Complementar deverão 
respeitar afastamento frontal de quatro metros, 
no mínimo, no pavimento térreo e no subsolo.
§1º Serão permitidas, na área do afastamento, 
além dos beirais, que poderão ter no máximo 
um metro na área do afastamento, sacadas e 
marquises, desde que não ultrapassem mais do 
que um terço da largura do lote e que tenham, 
no máximo, oitenta centímetros de 
profundidade.
[...]
§5º Para garantir adequada insolação e 
ventilação dos logradouros, a altura das 
edificações poderá determinar a exigência de 
maior afastamento frontal, não podendo as 
edificações em nenhum caso ultrapassar a 
linha de projeção de um ângulo de setenta 
graus medido a partir do eixo da via até o 
ponto mais elevado da edificação, 
desconsideradas antenas e chaminés, segundo 
o desenho e a fórmula abaixo:  [...]

Art. 73 As edificações deverão respeitar afastamento 
frontal conforme estabelecido no Anexo C14 – Sistema 
Viário – Detalhamento das seções transversais, e na 
ausência deste o afastamento mínimo será de 4m 
(quatro metros).
§1º Serão permitidas, na área do afastamento frontal: as 
marquises; os beirais com projeção máxima de até 1,20m 
e as sacadas em balanço desde que não ultrapassem 
mais do que um terço da largura do lote e que tenham 
avanço sobre o afastamento de, no máximo, 1,20m de 
profundidade.
§2º à §4º Revogado
§5º Para garantir adequada insolação e ventilação dos 
logradouros, as edificações não poderão em nenhum 
caso ultrapassar a linha de projeção de um ângulo de 
setenta graus medido a partir do eixo da via, 
desconsideradas volume de reservatório, heliponto de 
emergência, antenas, chaminés e elemento 
arquitetônicos de baixo impacto.
§6º revogado
§7º revogado

Adequação de conteúdo 
diferenciando o conceito de 
recuo (se refere a alargamento 
viário) e o conceito de 
afastamento. Os parágrafos 
referentes a recuos viários foram 
revogados pois estão 
contemplados em outras partes 
do texto, em artigos novos ou 
reescritos.
O §6º foi transformado em novo 
artigo (78b) que trata dos 
assuntos relacionados ao recuo 
viário e diferenciando do 
afastamento.
O §7º foi transformado em 
inciso I do §1º do artigo 80.
Adequação do restante do 
conteúdo a fim de corrigir 
incongruências de conceitos e 
facilitar a aplicação da lei.
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Inserção de artigo Art. 73a Nos afastamentos frontais, os muros e 
elementos opacos de vedação dos terrenos não 
poderão se elevar a mais de 1,20 m (um metro e 
vinte centímetros) de altura, em relação ao nível 
natural do terreno.
§1º Os gradis, elementos de vedação vazados e/ou 
transparentes poderão se elevar até 3 (três) metros 
de altura em relação ao nível natural do terreno, 
completando ou não os muros de vedação.
§2º Nas vias panorâmicas os muros e elementos 
opacos de vedação poderão ter altura máxima de 
0,50 m (cinquenta centímetros) em relação ao nível 
natural do terreno e os gradis, elementos de 
vedação vazados e/ou transparentes poderão se 
elevar até 3 (três) metros de altura, completando ou 
não os muros de vedação, de forma que não 
impeçam a percepção visual da paisagem.
§3º As edificações com fachada ativa não poderão 
construir muros ou gradis no perímetro 
correspondente na faixa de afastamento frontal.

Aprimoramento de conteúdo 
para garantir a aplicabilidade da 
lei.

Inserção de assunto 
Regulamentado pelo Decreto nº 
13.574/2014
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Art. 74 As edificações com altura de fachada até sete 
metros e vinte centímetros e altura de cumeeira até 
dez metros e vinte centímetros, implantadas em 
terrenos com testadas iguais ou superiores a quinze 
metros observarão afastamento mínimo de um 
metro e cinquenta centímetros em ambas as laterais.
§ 1º Em terrenos com testadas entre doze metros e 
quinze metros, o afastamento mínimo de um metro e 
cinquenta centímetros será exigido apenas numa das 
laterais.
§ 2º Em terrenos com testadas inferiores a doze 
metros as construções poderão ser dispensadas dos 
afastamentos laterais mínimos, desde que a 
extensão do contato da casa com a divisa seja igual 
ou inferior a 2/5 da profundidade do lote.
§ 3º Em todos os casos, são admissíveis as 
ausências de recuos laterais em distâncias iguais ou 
menores que um quarto da profundidade dos lotes, 
quando se referirem a um único pavimento, inclusive 
em se tratando de frechais de telhados cujas 
cumeeiras ou rincões estejam situados no interior 
dos lotes, ou ainda nos casos em que as construções 
vizinhas estejam desprovidas ou tenham deixado de 
respeitar os limites laterais.

Art. 74 Os afastamentos laterais e de fundos 
deverão ser de no mínimo 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros) em edificações cuja 
altura da edificação (HE) seja de até 7,20 m 
(sete metros e vinte centímetros).
§1º Será admitida a ausência de afastamentos 
laterais em até um terço da profundidade do 
lote.
§2º revogado
§3º A dispensa dos afastamentos não se aplica 
aos terrenos com frente, fundos ou lateral para 
a orla marítima, lacustre, lagunar ou fluvial e 
situadas em Macro Áreas de Transição;

O conteúdo foi simplificado para 
facilitar o entendimento e a 
aplicação da lei, sem entretanto 
comprometer as questões de 
ventilação e sombreamento.
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Art. 75 As edificações com mais de 
sete metros e vinte centímetros de 
altura de fachada ou dez metros e vinte 
centímetros de altura de cumeeira, e 
fachadas com até quarenta metros de 
comprimento deverão observar 
afastamentos laterais e de fundos em 
medida não inferior a um sétimo na 
área central e um quinto nas demais 
áreas da altura da edificação 
respeitando sempre um afastamento 
mínimo de três metros das divisas.

Art. 75 Os afastamentos laterais e de fundos 
deverão ser de no mínimo 3 (três) metros em 
edificações com altura da edificação (HE) 
superior a 7,20 m (sete metros e vinte 
centímetros) com a seguinte proporção:

I. 1/7 (um sétimo) da altura da fachada 
(HF) para edificações no Triângulo 
Central;

II. 1/5 (um quinto) da altura da fachada 
(HF) para edificações nas demais áreas.

Parágrafo único.  Os afastamentos laterais e de 
fundos poderão variar conforme a altura (HF) 
para cada face e pavimento da edificação.

Adequação de forma para dar 
maior clareza à aplicação, 
incluindo a permissão de 
escalonamento das fachadas.
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Inserção de artigo Art. 75a O embasamento das edificações que utilizam 
taxa de ocupação diferenciada é isento de afastamentos 
laterais e fundos, limitado à altura de base (HB) em 9 
(nove) metros.
§1º Nas AMC, nas vias de trânsito rápido, nas vias 
arteriais e no Triângulo Central, a altura de vizinhança 
(HV) poderá ser acrescida em no máximo 2 (dois) 
metros onde houver mezanino ou sobreloja. 
§2º Os critérios estabelecidos não se aplicam aos 
terrenos com frente, fundos ou lateral para a orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial.

Define regras de afastamento 
para as edificações que 
possuem taxa de ocupação 
diferenciada, de modo a dar 
congruência ao conteúdo e 
clareza na aplicação da lei.

Inserção de artigo Art. 75b A altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m 
(dez metros e cinquenta centímetros) em relação ao 
nível natural do terreno até o topo dos elementos 
construídos no mesmo plano.
§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e 
no Triângulo Central, a altura de vizinhança (HV) poderá 
ser acrescida em no máximo 2 (dois) metros onde 
houver mezanino ou sobreloja. 
§2º As faces do embasamento acima da altura de 
vizinhança (HV) deverão obedecer afastamento de 1/5 
de sua altura, respeitado o mínimo de 3 (três) metros.

Insere regra de afastamento 
para terrenos com declividade 
acentuada de modo a evitar o 
sombreamento excessivo dos 
lotes lindeiros.
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Art. 76. Quando admitida a implantação de 
mais de uma edificação isolada num 
mesmo terreno as construções deverão 
conservar entre si um afastamento 
equivalente a:

I. pelo menos três metros para 
edificações com até sete metros e 
vinte centímetros de altura de fachada 
ou dez metros e vinte centímetros de 
altura de cumeeira, excetuando-se as 
edificações geminadas; e

II. dobro dos afastamentos exigidos para 
edificações com alturas de fachada 
superior a sete metros e vinte 
centímetros e dez metros e vinte 
centímetros de altura de cumeeira, 
conforme o caso, respeitando sempre 
um mínimo de seis metros;

Art. 76. Quando admitida a implantação de mais de 
uma edificação isolada num mesmo terreno as 
construções deverão conservar entre si um 
afastamento equivalente a:
I. pelo menos três metros para edificações com até 
sete metros e vinte centímetros de altura de 
fachada, excetuando-se as edificações geminadas; 
e

II. o dobro dos afastamentos exigidos para 
edificações com alturas de fachada superior a sete 
metros e vinte centímetros, conforme o caso, 
respeitando sempre um mínimo de seis metros.

Adequação técnica do conteúdo, 
retirando o termo altura de 
cumeeira não mais aplicado 
nesta proposta.
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Art. 77. As edículas, alpendres, telheiros e 
abrigos estão dispensados do afastamento de 
fundos desde que possuam um só pavimento, 
com altura máxima de cumeeira de quatro 
metros e cinquenta centímetros e profundidade 
inferior a seis metros, desde que não cubram 
janelas nem poços de ventilação, mantendo-se 
os afastamentos laterais correspondentes aos 
da edificação principal.

Art. 77 As edículas, alpendres, telheiros e abrigos 
estão dispensados dos afastamentos laterais e de 
fundos, desde que possuam altura máxima da 
edificação de 3,60 metros e profundidade inferior a 
6 (seis) metros.

Adequação do conteúdo para 
facilitar a aplicação da lei, com 
remoção de redundâncias e de 
conceitos não utilizados.

Inserção de artigo Art. 78a. Os espaços livres definidos como 
afastamentos não são edificáveis, ressalvando o 
direito à realização das seguintes obras:
I. muros de arrimo e de vedação dos terrenos;
II.  cercas divisórias;
III. piscinas; e
IV. escadarias e rampas de acesso assentadas 

no terreno, necessárias em função de sua 
declividade natural.

Detalhamento de conteúdo para 
melhor aplicação da lei.
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Art. 96. Entende-se por urbanização 
progressiva a implantação do 
parcelamento por etapas ou a implantação 
da infraestrutura gradativamente.

Art. 96. Entende-se por urbanização 
progressiva a implantação do parcelamento 
por etapas.

Esclarecimento de conceito de 
modo a elucidar seu campo de 
aplicação. Em respeito à 
legislação federal, a urbanização 
progressiva não pode se aplicar à 
infraestrutura básica.

Art. 97. A critério do IPUF, e após ser submetida 
a deliberação da Câmara Municipal de 
Florianópolis, será admitida a urbanização 
progressiva na pavimentação, iluminação 
pública, rede telefônica e paisagismo de áreas 
verdes de lazer.
Parágrafo Único. A pavimentação poderá ser 
implantada de forma progressiva somente nas 
vias locais e subcoletoras e após a execução da 
infraestrutura básica de abastecimento de 
água, energia elétrica, drenagem e esgoto.

Art. 97. Revogado. A urbanização progressiva 
somente pode ser aplicada a 
setores do parcelamento e não à 
sua infraestrutura
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Art. 98. Nos casos de urbanização progressiva, 
tal condição será averbada nas matrículas dos 
lotes junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
§1º Os anúncios, peças publicitárias e os contratos 
de alienação de lotes situados em vias e 
parcelamentos com urbanização progressiva 
deverão conter informação especificando que os 
custos com a complementação das obras de 
pavimentação, arborização, iluminação pública, rede 
telefônica e paisagismo de áreas verdes de lazer 
serão de responsabilidade dos adquirentes.

Art. 98. Nos casos de urbanização progressiva, tal 
condição será averbada nas matrículas dos lotes 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
§1º revogado.
[..]

Adequação legal, correção de 
incongruência.

Art. 99. A garantia para execução das obras previstas 
na legislação de parcelamento do solo deverá ser 
feita pelo empreendedor, segundo uma das 
seguintes modalidades:
I - garantia hipotecária;
II - caução em dinheiro, em títulos da dívida pública 
ou fidejussória;
III - fiança bancária; e
IV - seguro garantia.
Parágrafo único. A garantia terá o valor equivalente 
ao custo orçado para as obras, salvo na garantia 
hipotecária que não poderá ultrapassar a cinquenta 
por cento dos lotes.

Art. 99. Revogado. Correção de incongruência, as 
formas de garantia para 
execução de obras de 
parcelamento já estão definidas 
em outra legislação.
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Art. 100 Os serviços públicos mínimos exigidos 
são:
I - tratamento das áreas de recreação;
II - arborização das vias estruturadoras do 
loteamento;
III - espaços verdes;
IV - instalação de rede de água e esgoto pluvial;
V - instalação de rede de distribuição e 
iluminação pública; e
VI - instalação de sistema de esgoto cloacal em 
rede ou solução técnica compatível. 

Art. 100 Revogado. Correção de incongruência

Art. 103. As residências isoladas poderão 
ser em número de três por lote ou gleba, 
sem obrigatoriedade de constituição de 
condomínio nos termos da Lei Federal n. 
4591, de 1964, desde que obedeçam a 
uma fração ideal igual ou superior a cento 
e vinte e cinco metros quadrados por 
unidade, e aos demais limites de 
ocupação previstos nesta Lei 
Complementar.
[...]

Art. 103. As residências isoladas e geminadas 
poderão ser em número de três por lote ou gleba, 
sem obrigatoriedade de constituição de 
condomínio, conforme ordenamento jurídico, desde 
que obedeçam a uma fração ideal igual ou superior 
a cento e vinte metros quadrados por unidade, e aos 
demais limites de ocupação previstos nesta Lei 
Complementar.
[...]

Adequar a possibilidade de 
ocupar com três residências de 
pequeno porte os terrenos com 
360 m², unificar conteúdo do 
artigo 104 facilitando a aplicação 
da lei.
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Art. 104. As residências geminadas poderão ser 
em número de três por lote ou gleba, sem 
obrigatoriedade de constituição de condomínio 
nos termos da Lei Federal n. 4561, de 1964, 
desde que atendam aos seguintes requisitos:

I.ter fração ideal igual ou superior a cento e 
vinte e cinco metros quadrados por 
unidade;

II.obedecer aos demais limites de ocupação 
previstos nesta Lei Complementar;

III.não apresentar áreas construídas de uso 
comum;

IV.possuir todos os compartimentos 
habitáveis com iluminação e ventilação 
naturais;

V.apresentar paredes divisórias com 
isolamento acústico entre cada unidade, 
desde o piso até o telhado, ultrapassando-o;

VI.apresentar reservatórios individuais de 
água potável e de tratamento de esgoto; e

VII.apresentar sistema de abastecimento e 
medição de energia elétrica 
individualizados;

Art. 104 Revogado. Artigo revogado por ter sido 
unido com o artigo 103. 
Correção de redundância, visto 
que os requisitos expressos já 
estão contemplados em outra 
legislação (código de obras). 
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 105. Nos condomínios residenciais 
unifamiliares constituídos na forma dos artigos 
1º e 8º da Lei Federal n. 4591, de 1964, será 
discriminada a parte do terreno a ser ocupada 
pelas edificações da unidade autônoma e 
aquela de uso exclusivo, bem como a fração da 
totalidade do terreno e as partes comuns 
correspondentes a cada unidade.
§1º As áreas de uso exclusivo terão superfície 
mínima equivalente à dimensão do lote mínimo 
estabelecido para a zona em que se situar o 
condomínio, salvo contrapartida traduzida em 
áreas comuns ao condomínio ou na vizinhança 
do empreendimento, sempre mediante expressa 
e justificada anuência do órgão de 
planejamento municipal.
§ 2º Cada unidade autônoma poderá ser 
constituída de uma residência unifamiliar e de 
uma edícula auxiliar.

Art. 105. Nos condomínios residenciais 
unifamiliares será discriminada as partes comuns e 
a fração ideal correspondente a cada unidade, bem 
como as áreas de uso exclusivo de cada unidade 
autônoma.
§1º Em APL-E cada unidade autônoma deverá 
corresponder a uma fração ideal mínima de 
2.500m² (dois mil e quinhentos) metros quadrados 
da área contida no zoneamento.
§ 2º Cada unidade autônoma poderá ser constituída 
de uma residência unifamiliar
§ 3º O número máximo de unidades autônomas por 
condomínio residencial unifamiliar será igual a vinte 
e cinco unidades.
§ 4º. Em APL-E as áreas de uso comum poderão ser 
implantados equipamentos de recreação e lazer, 
respeitando a taxa de ocupação máxima de 10% 
(dez por cento) e o coeficiente de aproveitamento 
máximo de 0,1.

Nova redação simplificando o 
conteúdo e inserção dos 
parâmetros de ocupação em 
APL-E, a fim de dar maior 
clareza aos regramentos dos 
condomínios residenciais 
unifamiliares.

Importante salientar que a 
ocupação prevista para as APL 
deve ser consoante com as 
especificidades ambientais e 
urbanísticas dessas áreas, 
mantendo uma ocupação de 
baixa densidade. Sob essa ótica, 
também foram estabelecidas 
regras para os condomínios 
unifamiliares em APL-E, já 
permitidos pela 482, mas 
igualmente carecendo de 
parâmetros para sua ocupação.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 106 O número máximo de unidades 
autônomas por condomínio residencial 
unifamiliar será igual a vinte e cinco 
unidades, podendo subir para cinquenta 
unidades em áreas onde não existe nem 
estão projetadas vias.

Art. 106 Revogado Unido ao artigo 105 para 
simplificação do conteúdo.

Art. 107 Quando implantados em APL-E, os 
condomínios deverão ser implantados em 
uma faixa com largura de dois terços da 
profundidade total da gleba, a partir do 
início deste zoneamento.

Art. 107 Revogado Correção de redundâncias pois o 
modelo de ocupação das APL 
está definido em outro artigo.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 108 A aprovação de condomínios 
residenciais unifamiliares ficará condicionada a:
I - doação ao Município de Área Verde de Lazer 
(AVL) e/ou Área Comunitária Institucional (ACI) 
em área frontal e desimpedida de acessos, a 
critério do IPUF, segundo o grau de carência de 
tais equipamentos onde se localizar o 
condomínio, de pelo menos vinte por cento da 
área parcelável do imóvel, com o mínimo de mil 
e duzentos metros quadrados de área contínua, 
em local compatível com o interesse geral;
II - a AVL a que se refere o inciso anterior deverá 
ser entregue ao Poder Executivo Municipal com 
arborização, paisagismo e equipamentos de 
lazer devidamente implantados, sem ônus para 
a municipalidade, devendo o projeto urbanístico 
ser previamente aprovado pelo IPUF e pela 
FLORAM; e
III - as áreas verdes previstas no caput deste 
artigo serão desimpedidas de acessos.

Art. 108 A aprovação de condomínios residenciais 
unifamiliares ficará condicionada à emissão de 
diretrizes urbanísticas e aprovação de Estudo 
Simplificado de Impacto (ESI) pelo IPUF.

Simplificação de conteúdo, 
devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às 
características físicas dessas 
áreas, e de acordo com o 
interesse público, as 
contrapartidas deverão ser 
estabelecidas conforme previsão 
do ESI.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 109 As áreas de uso comum ao condomínio 
terão proporção mínima de trinta e cinco por 
cento da área total parcelável.
Parágrafo Único. Será destinada, 
obrigatoriamente, para implantação de áreas 
verdes com equipamentos de recreação e lazer 
de uso comum, área não inferior a dez por 
cento da totalidade do terreno parcelável e cuja 
declividade deverá ser inferior a trinta por cento, 
não podendo estar situada em área de 
preservação permanente.

Art. 109 Revogado Contemplado na nova redação 
do artigo 108.

Art. 110 Os limites de ocupação das áreas 
de uso exclusivo serão os mesmos 
estabelecidos nas leis de zoneamento para 
a área em que se situarem os condomínios.

Art. 110 Os limites de ocupação, as áreas e testadas 
das áreas de uso exclusivo dos condomínios 
unifamiliares em APL-E deverão atender:
I. Área de uso exclusivo mínima de 500m² 

(quinhentos metros quadrados);
II. Frente mínima de 15 (quinze) metros;
III. Taxa de ocupação máxima (TO) de 50% 
(cinquenta por cento) da área de uso exclusivo; e
IV. Coeficiente de aproveitamento máximo (CA) de 
0,8 (zero vírgula oito) da área de uso exclusivo;

A ocupação prevista para as 
APL-E deve ser consoante com 
as especificidades ambientais e 
urbanísticas dessas áreas, 
mantendo uma ocupação de 
baixa densidade. Assim foram 
estabelecidas regras para os 
condomínios unifamiliares em 
APL-E, já permitidos pela 482, 
mas que carecem de parâmetros 
para sua ocupação.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 112 O afastamento mínimo para as 
edificações será de um metro e cinquenta 
centímetros dos limites da área de uso 
exclusivo, em pelo menos 2/3 do lote.

Art. 112 O afastamento mínimo para as edificações 
será de um metro e cinquenta centímetros dos 
limites da área de uso exclusivo

Garantir afastamento entre as 
edificações adequando a regra 
ao conceito de baixa densidade 
e baixa ocupação das APL.

Art. 117 O número máximo de unidades 
residenciais em condomínio multifamiliar 
será de duzentas.

Art. 117 O número máximo de unidades residenciais 
em condomínio multifamiliar será de:
I – 25 unidades para edificações horizontais; e
II – 200 unidades para edificações verticais.
§1º Condomínio horizontal é aquele que configura 
todas unidades autônomas com no máximo dois 
pavimentos.
§2º Condomínio vertical é aquele que configure 
unidades autônomas independentes em dois ou 
mais pavimentos sobrepostos.

Dar clareza para aplicação da lei 
diferenciando os condomínios 
em função de suas 
características de configuração 
urbana (horizontal e vertical) e 
porte.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 118 Os condomínios multifamiliares 
implantados em áreas não loteadas 
localizados em qualquer parte da cidade 
deverão apresentar plano de vizinhança, que 
conterá um diagnóstico das carências do 
entorno imediato e propostas de investimentos 
na forma de mitigação de impactos de 
vizinhança, a saber:
I - os planos de vizinhança deverão propor 
melhorias no sistema viário, na qualificação de 
vias e passeios, na iluminação pública, nos 
equipamentos urbanos e em espaços 
comunitários; e
II - os planos de vizinhança deverão destinar 
áreas comunitárias de uso público, em 
proporção a ser estabelecida pelo órgão 
municipal de planejamento e de acordo com a 
densidade resultante pelo empreendimento.
Parágrafo Único. As áreas de uso público 
prevista no caput poderá ser localizada no 
entorno do empreendimento, em função de 
estudo efetuado pelo IPUF que leve em conta a 
demanda da região por áreas de lazer e 
comunitárias institucionais.

Art. 118 Os condomínios multifamiliares ou não 
residenciais, independente de seu porte,  implantados em 
terrenos iguais ou maiores de 5.000m² (cinco mil metros 
quadrados) em áreas não loteadas, localizados em 
qualquer parte da cidade deverão apresentar plano de 
vizinhança, que conterá um diagnóstico das carências do 
entorno imediato e propostas de investimentos na forma 
de mitigação de impactos de vizinhança, a saber:
I - os planos de vizinhança deverão garantir a 
conectividade entre as vias do entorno, propor melhorias 
no sistema viário, na qualificação de vias e passeios, na 
iluminação pública, nos equipamentos urbanos e em 
espaços comunitários;
II - os planos de vizinhança deverão destinar áreas de uso 
público, em proporção a ser estabelecida pelo órgão 
municipal de planejamento e de acordo com a densidade 
resultante pelo empreendimento, garantido um mínimo 
de 15% (quinze por cento) da área do empreendimento.
III – garantir a caminhabilidade, o acesso às trilhas e 
caminhos desde a via pública.

Dar clareza ao texto para melhor 
aplicação da lei, a fim de garantir 
adequado desenvolvimento das 
áreas que não foram parceladas 
com objetivo urbano.

Adequações com o objetivo de 
garantir coerência e não divergir 
de outros aspectos da lei.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

§1º Obedecendo diretrizes do IPUF ou critérios 
técnicos a serem regulamentados, as áreas de 
uso público poderão ser localizadas no entorno 
do empreendimento, e deverão levar em conta a 
demanda da região por áreas de lazer e 
comunitárias institucionais.
§2º Para os condomínios com até 100 
unidades habitacionais deverá ser apresentado 
Estudo Simplificado de Impacto e para os 
demais deverá ser apresentado Estudo de 
Impacto de Vizinhança.

Dar clareza ao texto para melhor 
aplicação da lei, a fim de garantir 
adequado desenvolvimento das 
áreas que não foram parceladas 
com objetivo urbano.

Adequações com o objetivo de 
garantir coerência e não divergir 
de outros aspectos da lei.
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Oficina Temática 3
Adequações de Uso



Objetivo
Esta Oficina Temática, de caráter consultivo e não vinculante, tem por finalidade 
informar, dirimir dúvidas, bem como, obter dados, subsídios e informações sobre 
o Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 ora em análise, com vistas a 
subsidiar o Conselho da Cidade no processo de elaboração de parecer referente 
à PLC 1715/2018, que trata de alteração da Lei Complementar nº 482/2014.

1      Regimento Interno



Das Disposições Preliminares

1. A Oficina Temática, doravante denominada OT, faz parte do calendário oficial 
do Conselho da Cidade e a participação se dará na forma do seu regimento 
interno.

2. A Oficina Temática será aberta ao público, tendo somente seus participantes 
direito a voz.
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Das Condução da Oficina Temática

3. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível durante toda a 
OT em local acessível.

4. A coordenação dos trabalhos será feita pelo Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF).

5. São prerrogativas da coordenação da OT:

a) Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da OT, ordenando o 
curso dos debates;

b) Apresentar as alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 
pertinentes ao temas desta OT;
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Das Condução da Oficina Temática

c) Orientar sobre a pertinência das intervenções orais;

d) Orientar sobre a pertinência das questões formuladas;

e) Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da OT, bem como 
sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum 
participante.
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Dos Participantes

6. Será considerado participante da OT os membros titulares e suplentes do Conselho da 
Cidade e servidores do Município de Florianópolis.

7. São direitos dos participantes:

a) Manifestar suas opiniões sobre as questões específicas abordadas na OT, respeitando 
as disposições previstas neste Regimento;

b) Debater as questões abordadas na OT;

8. São deveres dos participantes:

a) Respeitar o regimento desta OT;
b) Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
c) Tratar com respeito e civilidade os participantes da OT e seus organizadores.
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Da Realização da Oficina Temática
9. O tempo de duração da OT será de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com início às 
19:30 horas e término às 22:00 horas. Caso este tempo seja insuficiente, a sessão poderá 
ser prorrogada pelo tempo necessário, não podendo exceder o limite máximo de término às 
23:00 horas.

10. A OT terá a seguinte ordem:

a) 19h30 – Abertura, com apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da OT;
b) 19h40 – Exposição das alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 

1715/2018 e início da inscrição de participantes para questionamentos;
c) 20h30 – Intervalo;
d) 20h45 – Início dos questionamentos;
e) 21h00 – Término da inscrição de participantes para questionamentos;
f) 21h50 – Esclarecimentos finais;
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Da Realização da Oficina Temática

g) 22h00 – Encerramento.

11. Durante a OT, técnicos do Município ficarão à disposição dos participantes para dirimir 
dúvidas e auxiliar na formulação dos questionamentos, caso seja necessário;

12. Os questionamentos transcorrerão de acordo com o que segue:

i. As perguntas e respostas serão organizadas por eixos temáticos, à critério da 
coordenação.

ii. O uso da palavra será por ordem de inscrição;

iii. Cada participante terá o tempo de 02 (dois) minutos para a manifestação;

iv. Os esclarecimentos e/ou respostas, quando solicitados, deverão ter duração de 02 (dois) 
minutos, podendo ser prorrogada por até mais 02 (dois) minutos.
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Da Realização da Oficina Temática

v. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar, ou mesmo, transferi-lo 
para outra pessoa;

vi. Manifestações ofensivas e/ou personalizadas serão cerceadas e o inscrito perderá o 
direito à fala;

13. Concluída a fase de questionamentos, a coordenação procederá os esclarecimentos 
finais e encerramento da OT;
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Das Disposições Finais

14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro por parte dos 
participantes da OT.
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Adequação de Uso
- A Tabela de Usos (Anexo F02)  da Lei  Complementar 482/2014 apresenta 

diversas incongruências entre os zoneamentos e os usos adequados

- Tornando difícil sua aplicação, impossibilitando ou burocratizando a 
instalação de vários serviços necessários no Município.
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- As adequações aproximam a tabela de usos das diretrizes e princípios 
estabelecidos pelo Plano Diretor

- Incentivam as atividades produtivas locais por meio do apoio ao 
empreendedorismo e mecanismos de geração de emprego e renda, em 
especial:

Áreas de inovação tecnológica  |  Cultura  |  Lazer  |  Pesca
Gastronomia  |  Turismo |  Artesanato  |  Agropecuária

Agricultura urbana | Aquicultura
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- A proposta também apresenta uma divisão desta tabela, visando simplificar 
e tornar mais fácil e ágil o trâmite das consultas de viabilidade para 
construção

- Dessa forma, o Anexo F02 foi mantido somente para a licença para a 
instalação das atividades econômicas no Município (conforme classes do 
CNAE) 

- O Anexo F02A é referente a aprovação e licenciamento de edificações
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- Por se tratarem de áreas públicas com parâmetros diferenciados, as ACI e 
AVL foram excluídas da tabela, ficando seus regramentos no texto da Lei

- Ainda, foram realizadas adequações quanto ao porte e à exigência de 
estudos de impactos, considerando as características de cada zoneamento
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Artigo 7º - Glossário (Anexo G01)
A definição de conceitos aplicados pela Lei não consta mais no texto, mas sim no 
Anexo G01 - Glossário.

Alguns conceitos foram revogados por não terem relação direta com a lei, outros 
foram mantidos ou corrigidos, alguns foram incorporados no texto e outros ainda 
foram adicionados.
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Conceitos - Glossário (anexo G01)
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Alinhamento (Oficina 02) Fruição pública (Oficina 01) Povos e comunidades tradicionais

Calçada (Oficina 02) Garagem (Oficina 02) Recuo viário (Oficina 02)

Embasamento (Oficina 02) Mezanino (Oficina 02) Sobreloja (Oficina 02)

Equipamentos públicos Passeio (Oficina 02) Terraço jardim (Oficina 02)

Equipamento urbano Pavimento de cobertura (Oficina 02) Terreno remanescente

Espaço Livre Pavimento térreo Uso Misto (Oficina 01)

Estrutura de apoio náutico Pescador e maricultor tradicional Uso Tolerado



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 51-A Nas APL somente serão permitidas:
I – Alterações no meio físico indispensáveis à 
implantação da edificação e acessos.
II – As alterações deverão minimizar os 
impactos negativos sobre o meio ambiente e a 
paisagem.
III – Supressão de cobertura vegetal existente 
nos locais indispensáveis à implantação das 
edificações, equipamentos e infraestruturas, 
mediante autorização da FLORAM,
§1º Considera-se superfície indispensável à 
implantação das edificações, equipamentos e 
infraestruturas, excluídos os acessos, até o 
dobro da projeção da área edificada.
§2º O traçado das vias privativas de acesso às 
edificações deverá se adequar à topografia do 
terreno, e possuir largura máxima de 6 (seis) 
metros.

A inserção visa corrigir 
distorção da lei atual, a qual 
não apresenta regramento 
para uso/ocupação das 
APLs, o que prejudica o 
trabalho técnico da 
SMDU/IPUF/FLORAM, 
causando demora na 
emissão de viabilidades, 
alvarás e outras 
autorizações para 
usos/ocupações nessas 
áreas, além de trazer 
insegurança jurídica aos 
atos da PMF.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 51-B As áreas com alta suscetibilidade 
à inundação em APL-P não são passíveis de 
edificação e nem de execução de obras de 
engenharia que descaracterizem a dinâmica 
natural.

A inserção visa corrigir 
distorção da lei atual, a qual 
não apresenta regramento 
para uso/ocupação das 
APLs, o que prejudica o 
trabalho técnico da 
SMDU/IPUF/FLORAM, 
causando demora na 
emissão de viabilidades, 
alvarás e outras 
autorizações para 
usos/ocupações nessas 
áreas, além de trazer 
insegurança jurídica aos 
atos da PMF.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 51-C Nas APL é proibido o 
parcelamento do solo, a abertura ou 
prolongamento de vias de circulação de 
veículos, salvo as vias projetadas, as obras 
de melhorias dos acessos públicos oficiais 
existentes e a implantação dos acessos 
privados às edificações.
Parágrafo único. Nas APL-E é admitida a 
ocupação do tipo condomínio unifamiliar e 
multifamiliar horizontal.

A inserção visa corrigir 
distorção da lei atual, a qual 
não apresenta regramento 
para uso/ocupação das 
APLs, o que prejudica o 
trabalho técnico da 
SMDU/IPUF/FLORAM, 
causando demora na 
emissão de viabilidades, 
alvarás e outras 
autorizações para 
usos/ocupações nessas 
áreas, além de trazer 
insegurança jurídica aos 
atos da PMF.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 52 As Áreas Comunitárias 
Institucionais são aquelas 
destinadas a todos os 
equipamentos comunitários ou aos 
usos institucionais, necessários à 
garantia do funcionamento dos 
demais serviços urbanos.

Art. 52 As Áreas Comunitárias Institucionais 
são aquelas destinadas a todos os 
equipamentos urbanos e comunitários ou 
aos usos institucionais, necessários à 
garantia do funcionamento dos demais 
serviços urbanos.
Parágrafo único. As áreas comunitárias 
institucionais oriundas de parcelamento do 
solo destinam-se exclusivamente à 
implantação de equipamentos 
comunitários, exceto:
I - para realização de atividades 
emergenciais com prazo definido; e
II - para realização de atividades de uso 
efêmero com instalações provisórias.

Detalhamento de conteúdo 
para dar clareza e reduzir 
necessidade de processos 
quanto ao uso e ocupação de 
áreas públicas oriundas de 
parcelamento do solo.
Por se tratarem de áreas 
públicas com parâmetros 
diferenciados e que se 
destinam a equipamentos 
urbanos e comunitários este 
zoneamento foi excluído da 
tabela de usos, ficando seu 
regramento no texto da Lei. 
Ou seja, são adequados os 
usos nas ACI àqueles que se 
enquadram ao conceito de 
equipamento urbano ou 
comunitário (Anexo G01 - 
Glossário).
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 54 Os limites de ocupações das 
Áreas Comunitárias Institucionais 
são os definidos pelo zoneamento 
adjacentes, ou por estudo específico 
realizado pelo IPUF.

Art. 54 Os limites de ocupação das Áreas 
Comunitárias Institucionais são assim 
definidos:
I - As áreas de uso e domínio público 
utilizarão o zoneamento adjacente de maior 
potencial construtivo, podendo ser 
admitidos acréscimos mediante análise e 
parecer do IPUF com base em Estudo de 
Impacto de Vizinhança (ESI ou EIV) de 
acordo com o porte.
II - As áreas de uso e domínio particular 
utilizarão o zoneamento adjacente, e no 
caso da existência de mais de um 
zoneamento adjacente, os limites de 
ocupação serão definidos por parecer 
técnico específico do IPUF baseado nos 
aspectos morfológicos e urbanísticos da 
área.

Deixar clara a aplicação da 
lei, com o objetivo de 
reduzir o número de 
processos que necessitam 
de parecer do IPUF, dando 
assim agilidade no trâmite 
de processos
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USOS em ACI: equipamentos 
urbanos e comunitários ou 
usos institucionais



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 57a. As intervenções em AVL deverão 
ter anuência do IPUF e respeitar as 
diretrizes definidas por este.

Esclarecer o procedimento 
para intervenção em AVL, 
garantindo a adequada 
aplicabilidade da lei.

Art. 58 Em Áreas Verdes de Lazer 
(AVL) será permitida apenas a 
construção de equipamentos de 
apoio ao lazer ao ar livre, como 
playgrounds, sanitários, vestiários, 
quiosques e dependências 
necessárias aos serviços de 
segurança e conservação da área.

Art. 58 Em Áreas Verdes de Lazer (AVL) 
será permitida a construção de 
equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre, 
como playgrounds, sanitários, vestiários, 
quiosques para comércio e serviços, 
dependências necessárias aos serviços de 
segurança e conservação da área, 
bicicletários e pontos de táxi.
§1º As edificações devem respeitar taxa de 
ocupação máxima de 5% (cinco por cento).
§2º As edificações, quando existentes, 
deverão estar integradas aos espaços 
abertos e demais usos das AVL.

Detalhamento do regime 
urbanístico, a fim de garantir e 
especificar como intervir 
considerando o caráter 
público destas áreas, 
aprimorando seu conteúdo 
para melhor aplicabilidade da 
lei.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 58a As AVL com mais de 25.000 m2 (vinte 
e cinco mil metros quadrados) serão objeto de 
projetos especiais que contemplem a totalidade 
da área.
Parágrafo único. Os projetos deverão ser 
elaborados a partir das diretrizes para 
intervenção emitidas pelo IPUF e aprovados por 
este órgão.

Garantir a possibilidade de 
áreas maiores serem 
tratadas de forma integrada 
com o entorno, definindo 
índices e ocupações 
específicos.

Inserção de artigo Art. 58b As áreas demarcadas como AVL em 
terrenos de propriedade particular estarão 
sujeitas à prévia análise do regime de afetação.
Parágrafo único. Em caso de desafetação, os 
parâmetros urbanísticos serão definidos por 
parecer técnico colegiado do IPUF, baseado 
nos aspectos morfológicos e urbanísticos da 
área.

Garantir o direito à 
ocupação da área pelos 
proprietários particulares, 
caso haja indicação 
incorreta no mapeamento.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 61 A adequação dos usos às áreas 
definidas nos zoneamentos é 
determinada pela avaliação simultânea 
da sua espécie, do seu porte e 
periculosidade, podendo os usos 
serem: Adequados (A); Adequados com 
limitações especiais (A-); ou Proibidos 
(P), conforme classificação constante 
nas tabelas e mapas partes integrantes 
desta Lei Complementar.

Art. 61 A adequação dos usos às áreas definidas nos 
zoneamentos é determinada pela avaliação simultânea 
da sua espécie, do seu porte e periculosidade, conforme 
classificação constante nas tabelas e mapas partes 
integrantes desta Lei Complementar, podendo os usos 
serem:
I - Adequados (A): são aqueles permitidos de acordo com 
destinação do zoneamento;
II - Adequados com limitações especiais (A - x):  são 
aqueles adequados, porém necessitam observar 
restrições especiais;
III - Proibidos (P): são aqueles considerados inadequados 
para o zoneamento urbanístico, não podendo ser 
implantados; ou
IV - Tolerados (T): são aqueles usos existentes e 
licenciados, anteriores à vigência desta lei, que passaram 
a ser proibidos na legislação vigente, mas que, em razão 
do direito adquirido, serão mantidos.
Parágrafo único. As edificações com usos tolerados 
poderão sofrer reformas ou ampliações desde que 
atendam aos limites de ocupação permitidos para o 
zoneamento vigente, mediante outorga de uso.

Adequação de forma com 
inserção de incisos 
esclarecendo os conceitos 
dos usos e inserindo a 
definição de uso tolerável 
para garantir o 
funcionamento de 
atividades pré-existentes 
que estavam adequadas à 
legislação anterior. Visa 
melhorar a aplicabilidade da 
lei.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 141. Considera-se Área de Conflito 
Ambiental e Urbano (ACAU) a região 
do território municipal com ocupação 
urbana consolidada, detentora ou não 
de infraestrutura básica, caracterizada 
pela ocupação estabelecida ao longo 
dos anos e pela existência de conflito 
com a legislação ambiental e/ou 
urbanística vigente.
[...]
§3º Cada ACAU deverá ser objeto de 
estudo específico para adequação à 
legislação.

Art. 141. Considera-se Área de Conflito 
Ambiental e Urbano (ACAU) a região do 
território municipal com ocupação urbana 
consolidada, detentora ou não de infraestrutura 
básica, caracterizada pela ocupação 
estabelecida ao longo dos anos e pela 
existência de conflito com a legislação 
ambiental e/ou urbanística vigente.
[...]
§3º Cada ACAU deverá ser objeto de estudo 
específico de caracterização socioambiental, 
regulamentado pelo Município.

Dar clareza ao regramento a 
ser utilizado.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 335a Os interessados com projetos 
aprovados ou em tramitação, com 
fundamento nos dispositivos revogados 
pela presente lei, terão prazo de dois anos 
para comprovar o início das obras.

Inserção de artigo Art. 335b As diretrizes, orientações e 
consultas de viabilidade em desacordo com 
a presente lei perdem a validade com a sua 
entrada em vigor.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 338 A licença de construir ou 
instalar será recusada, 
independentemente das demais 
disposições desta Lei 
Complementar, quando a ocupação 
ou uso do solo:
[...]
III - for considerada inadequada após 
estudo específico de localização.

Art. 338 A licença de construir ou instalar 
será recusada, independentemente das 
demais disposições desta Lei 
Complementar, quando a ocupação ou uso 
do solo:
[...]
III - for considerada inadequada após 
estudo de impacto de vizinhança ou estudo 
simplificado de impacto.

Vide regulamentação dada 
pelos Decretos nº 
13.348/2014 e nº 
13.349/2014

Inserção de artigo (Art. 126 na PLC 1715) Esta lei entra em 
vigor 90 dias após a sua publicação.

Dispositivo Legal

Inserção de artigo (Art. 127 na PLC 1715) Ficam criados ao 
anexos F02A E G01 e os anexos E01, E02, 
F01, F02 da Lei complementar 482/2014 
passam a vigorar na forma da presente Lei 
Complementar.

Dispositivo Legal
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Oficina Temática 4
Orla e meio ambiente

Paisagem e Patrimônio



Objetivo
Esta Oficina Temática, de caráter consultivo e não vinculante, tem por finalidade 
informar, dirimir dúvidas, bem como, obter dados, subsídios e informações sobre 
o Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 ora em análise, com vistas a 
subsidiar o Conselho da Cidade no processo de elaboração de parecer referente 
à PLC 1715/2018, que trata de alteração da Lei Complementar nº 482/2014.

1      Regimento Interno



Das Disposições Preliminares

1. A Oficina Temática, doravante denominada OT, faz parte do calendário oficial 
do Conselho da Cidade e a participação se dará na forma do seu regimento 
interno.

2. A Oficina Temática será aberta ao público, tendo somente seus participantes 
direito a voz.
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Das Condução da Oficina Temática

3. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível durante toda a 
OT em local acessível.

4. A coordenação dos trabalhos será feita pelo Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis (IPUF).

5. São prerrogativas da coordenação da OT:

a) Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da OT, ordenando o 
curso dos debates;

b) Apresentar as alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 
pertinentes aos temas desta OT;
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Das Condução da Oficina Temática

c) Orientar sobre a pertinência das intervenções orais;

d) Orientar sobre a pertinência das questões formuladas;

e) Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da OT, bem como 
sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum 
participante.
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Dos Participantes

6. Será considerado participante da OT os membros titulares e suplentes do Conselho da 
Cidade e servidores do Município de Florianópolis.

7. São direitos dos participantes:

a) Manifestar suas opiniões sobre as questões específicas abordadas na OT, respeitando 
as disposições previstas neste Regimento;

b) Debater as questões abordadas na OT;

8. São deveres dos participantes:

a) Respeitar o regimento desta OT;
b) Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
c) Tratar com respeito e civilidade os participantes da OT e seus organizadores.
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Da Realização da Oficina Temática
9. O tempo de duração da OT será de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, com início às 
19:30 horas e término às 22:00 horas. Caso este tempo seja insuficiente, a sessão poderá 
ser prorrogada pelo tempo necessário, não podendo exceder o limite máximo de término às 
23:00 horas.

10. A OT terá a seguinte ordem:

a) 19h30 – Abertura, com apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da OT;
b) 19h40 – Exposição das alterações propostas no Projeto de Lei Complementar nº 

1715/2018 e início da inscrição de participantes para questionamentos;
c) 20h30 – Intervalo;
d) 20h45 – Início dos questionamentos;
e) 21h00 – Término da inscrição de participantes para questionamentos;
f) 21h50 – Esclarecimentos finais;
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Da Realização da Oficina Temática

g) 22h00 – Encerramento.

11. Durante a OT, técnicos do Município ficarão à disposição dos participantes para dirimir 
dúvidas e auxiliar na formulação dos questionamentos, caso seja necessário;

12. Os questionamentos transcorrerão de acordo com o que segue:

i. As perguntas e respostas serão organizadas por eixos temáticos, à critério da 
coordenação.

ii. O uso da palavra será por ordem de inscrição;

iii. Cada participante terá o tempo de 02 (dois) minutos para a manifestação;

iv. Os esclarecimentos e/ou respostas, quando solicitados, deverão ter duração de 02 (dois) 
minutos, podendo ser prorrogada por até mais 02 (dois) minutos.
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Da Realização da Oficina Temática

v. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar, ou mesmo, transferi-lo 
para outra pessoa;

vi. Manifestações ofensivas e/ou personalizadas serão cerceadas e o inscrito perderá o 
direito à fala;

13. Concluída a fase de questionamentos, a coordenação procederá os esclarecimentos 
finais e encerramento da OT;
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Das Disposições Finais

14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro por parte dos 
participantes da OT.
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Paisagem e patrimônio
- As principais alterações propostas no âmbito do patrimônio visam conferir 

maior clareza à lei, eliminando redundâncias e fazendo correções técnicas de 
conteúdo que ao mesmo tempo garantem a aplicabilidade da lei e 
possibilitam maior agilidade na resposta aos processos.

- Aspectos como a dispensa de endosso da COTESPHAN no caso do artigo 
151 são oriundos de debate e aprovação da própria comissão, ficando como 
responsável pela análise somente o SEPHAN.
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- São feitas correções e inserção de artigos que por ocasião da formatação 
original da legislação foram suprimidos e que por esse motivo dificultam a 
tramitação atual de processos, como por exemplo as especificações para a 
categoria  de imóveis P-5.

- Também é garantida a classificação e tombamento de elementos isolados, 
fora de uma Área de Preservação Cultural (APC), buscando ampliar as 
possibilidades de proteção a edificações significativas, como exemplo as 
rurais ao longo de caminhos históricos.
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- Na política de proteção da paisagem é feita complementação e correção de 
erro material e conceitual, diferenciando a Paisagem Cultural das Áreas de 
Interesse Paisagístico, que são conceitos distintos, ainda que possam se 
sobrepor.

- Para o caso da Paisagem Cultural, é definido o instrumento da Chancela, que 
é o mecanismo utilizado nacionalmente para a proteção das áreas de 
paisagens representativas do processo de interação do homem com a 
natureza.

- Já para as Áreas de Interesse Ambiental e Paisagístico é previsto programa 
específico, mais ligado à preservação de panoramas de excepcional beleza 
cênica, que podem incluir tanto sítios naturais quanto paisagens urbanas.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 143 As Áreas de Preservação 
Cultural (APC) são conceituadas da 
seguinte forma:
[...]
II - APC2 - Áreas de Interesse 
Paisagístico destinam-se à 
preservação de sítios naturais de 
excepcional beleza e paisagens 
culturais, representativas de 
processos de interação do homem 
com a natureza, às quais se 
imprimiram marcas ou atribuíram 
valores;

Art. 143 As Áreas de Preservação Cultural 
(APC) são conceituadas da seguinte forma:
[...]
II - APC2 - Áreas de Paisagem Cultural e de 
Interesse Ambiental e Paisagístico 
destinam-se à preservação de sítios 
naturais de excepcional beleza e paisagens 
culturais, representativas de processos de 
interação do homem com a natureza, às 
quais se imprimiram marcas ou atribuíram 
valores;

Correção de erro material, o 
nome da APC pela 
descrição contida diz 
respeito ao Patrimônio 
Cultural e ao Patrimônio 
Paisagístico.
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Costa da Lagoa Morro da Lagoa

Paisagem Cultural 
Áreas de Interesse 

Ambiental e 
Paisagístico



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 145 Nas Áreas de Preservação 
Cultural (APC), a realização de 
obras de desmonte, terraplanagem, 
aterro, desmatamento, corte e 
plantio de árvores de qualquer 
porte, obras de infraestrutura em 
geral, pavimentações, bem como 
quaisquer outras modificações do 
relevo e da paisagem depende de 
anuência prévia dos órgãos 
municipais competentes, incluindo o 
SEPHAN.

Art. 145 Nas Áreas de Preservação Cultural 
(APC), a autorização de parcelamento, a 
realização de obras de desmonte, 
terraplanagem, aterro, desmatamento, corte 
e plantio de árvores de qualquer porte, 
obras de infraestrutura em geral, 
pavimentações, bem como quaisquer 
outras modificações do relevo e da 
paisagem dependem de anuência prévia do 
SEPHAN, além da aprovação dos demais 
órgãos competentes.

O parcelamento deve ser 
objeto de análise pelo 
SEPHAN pois se trata de 
um dos vestígios 
fundamentais do 
desenvolvimento.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 146. Nas Áreas de Preservação 
Cultural (APC), nos bens tombados 
quando admitido pelo zoneamento, 
qualquer modalidade de 
parcelamento deve incluir:
[...]

Art. 146. Nas Áreas de Preservação Cultural 
(APC), nos bens tombados e no seu 
entorno, quando admitido pelo zoneamento 
e pelo SEPHAN, qualquer modalidade de 
parcelamento deve incluir:
[...]

Também no entorno dos 
bens tombados deverá 
haver o cuidado de as 
modalidades de 
parcelamento passarem por 
anuência do SEPHAN. No 
caso de ser inadequada a 
proposta de parcelamento o 
texto de lei não deve deixar 
dúvidas de que deverá ter 
anuência do SEPHAN.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 150. As edificações de 
categoria P-1 e P-2 deverão manter 
a autenticidade e integridade, 
obedecendo ao que segue: 
[...]

Art. 150. As edificações de categoria P-1 e 
P-2 deverão manter a autenticidade e 
integridade, obedecendo ao que segue: 
[...]
VII [...]
VIII – Nos lotes ou parcela dos lotes 
inseridos em APC, onde se inserem 
edificações classificadas como P1 e P2, 
podem ser admitidas novas construções, a 
critério do SEPHAN.

Tendo em vista a 
diversidade da tipologia 
construtiva protegida, as 
novas inserções no mesmo 
lote das edificações de 
valor histórico 
(classificadas como P1 e 
P2) deverão ser analisadas 
caso a caso.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 151 Novas construções ou readequações 
das construções existentes inseridas na 
categoria P3 deverão observar o seguinte: [...]
II - implantação de conformidade com as 
características do alinhamento frontal e 
afastamentos laterais predominantes no 
conjunto; [...]
V - emprego de materiais de cobertura iguais 
aos do conjunto das edificações protegidas 
próximas, admitindo-se, excepcionalmente, 
adequações em conformidade com o inciso I e 
o § 2º deste artigo; e [...]
§ 2º O IPUF através do SEPHAN, 
excepcionalmente, para melhor inserção no 
conjunto tombado poderá aprovar soluções 
diferenciadas para coberturas, alinhamentos 
frontais, laterais e volumetria, desde que 
endossadas pela Comissão Técnica do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Patrimonial 
(COTESPHAN).

Art. 151 Novas construções ou readequações 
das construções existentes inseridas na 
categoria P3 deverão observar o seguinte: [...]
II - implantação em conformidade com as 
características do alinhamento frontal e 
afastamentos laterais predominantes no 
conjunto; [...]
V - emprego de materiais de cobertura 
semelhantes aos do conjunto das edificações 
protegidas próximas, admitindo-se, 
excepcionalmente, adequações em 
conformidade com o inciso I e o § 2º deste 
artigo; e [...]
§ 2º O IPUF por meio do SEPHAN, 
excepcionalmente, para melhor inserção no 
conjunto tombado poderá aprovar soluções 
diferenciadas para coberturas, afastamentos 
frontais, laterais, de fundos e volumetria.

Necessidade de dar 
agilidade aos processos. A 
necessidade de endosso da 
COTESPHAN gera 
morosidade nas análises de 
projetos, a Comissão, por 
unanimidade, dispensou a 
necessidade de tal 
endosso.
Demais itens correção 
gramatical e de termo 
técnico.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Inserção de artigo Art. 151-A Nas APC1 poderão ser estabelecidos 
afastamentos frontais, laterais e de fundos próprios, 
definidos pelo SEPHAN considerando a 
configuração urbana do entorno para melhor 
inserção no conjunto.

Garantir que a composição 
urbana valorize o entorno.

Inserção de artigo Art 151-B Os imóveis na categoria P-5 se 
constituem em elemento de transição devendo se 
harmonizar com as características de volume e 
altura do conjunto de interesse histórico e o entorno 
urbano.
§1º No caso de construções novas, ou de 
ampliação das existentes, a altura das edificações 
poderá exceder a altura máxima das edificações 
das categorias protegidas, P-1, P-2 e P-4 desde que 
garantidas a visibilidade e ambiência do patrimônio.
§2º Os parâmetros de altura diferenciados daqueles 
estabelecidos no parágrafo anterior serão definidos 
em planos de massa, aprovados pelo IPUF em 
parceria com o SEPHAN e endossados pela 
COTESPHAN.

Correção de conteúdo para 
garantir a aplicabilidade da 
lei, por ocasião da 
formatação da legislação, 
por engano foram 
suprimidas as 
especificações para a 
categoria P-5.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 154. A comunicação visual não 
poderá interferir ou ocultar os 
elementos arquitetônicos 
fundamentais das edificações e 
paisagens, devendo em todos os 
casos:
[...]
II - apresentar uma área máxima de 
quarenta centímetros quadrados, 
desde que não interfira na 
composição estética do bem 
preservado;

Art. 154. A comunicação visual não poderá 
interferir ou ocultar os elementos 
arquitetônicos fundamentais das 
edificações e paisagens, devendo em todos 
os casos:
[...]
II - apresentar uma área máxima de 0,40m 
(quarenta decímetros quadrados), desde 
que não interfira na composição estética do 
bem preservado;

Correção de material, o 
valor definido é muito 
pequeno e inviabiliza sua 
execução.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 162 Nas Áreas de Interesse 
Ambiental e Paisagístico (APC-2), o 
parcelamento do solo, a reforma, 
construção, demolição, comunicação 
visual das edificações e a utilização 
dos espaços abertos dependem da 
consulta e da anuência do IPUF, 
através do setor responsável pela 
política de proteção da paisagem.
[...]
§3º Poderão ser exigidos, a critério do 
setor responsável pela política de 
paisagem, projeto especial de desenho 
urbano, plano de manejo e de 
paisagem e/ou plano de massa, 
visando privilegiar as características 
predominantes do local, as atividades 
tradicionais da área e o desfrute social 
e cultural dos espaços pela 
comunidade.
[...]

Art. 162. Nas Áreas de Paisagem Cultural e de 
Interesse Ambiental e Paisagístico (APC-2), o 
parcelamento do solo, a reforma, construção, 
demolição, comunicação visual das edificações 
e a utilização dos espaços abertos dependem 
da consulta e da anuência do IPUF, através do 
SEPHAN e do setor responsável pela política de 
proteção da paisagem.
[...]
§3º Poderão ser exigidos, a critério do SEPHAN 
e do setor responsável pela política de 
paisagem, projeto especial de desenho urbano, 
plano de manejo e de paisagem e/ou plano de 
massa, visando privilegiar as características 
predominantes do local, as atividades 
tradicionais da área e o desfrute social e 
cultural dos espaços pela comunidade.
[...]

Deixar claro que as APC-2 
se destinam a proteger 
além das áreas de interesse 
ambiental e paisagístico, 
também as paisagens 
culturais cujo conceito é 
definido pela Portaria 
IPHAN 127/2009.

O SEPHAN será o setor 
responsável pela 
coordenação da política da 
paisagem cultural.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 163 A política de proteção da 
paisagem deverá ser desenvolvida 
em conjunto com setores 
responsáveis pelo patrimônio 
histórico, artístico e arqueológico.

Art. 163 A política de proteção da paisagem 
deverá ser desenvolvida em conjunto com 
setores responsáveis pelo patrimônio histórico, 
artístico e arqueológico.
§1º A criação da Chancela da Paisagem 
Cultural deverá ser regida por um Pacto 
envolvendo o Poder Público, a sociedade civil e 
a iniciativa privada, resultando num plano de 
gestão compartilhado de uma porção do 
território consideradas portadoras de valores 
que justifiquem seu enquadramento como 
Paisagem Cultural.
§2º O enquadramento e as diretrizes 
relacionadas às áreas de Interesse Ambiental e 
Paisagístico para valorização de panoramas de 
excepcional beleza, incluindo os sítios naturais 
e as paisagens urbanas, serão definidas em 
legislação específica.

Definir o instrumento da 
Chancela, o mecanismo 
utilizado nacionalmente no 
que tange a proteção das 
paisagens culturais.

Definir um programa para 
definição das áreas de 
interesse ambiental e 
paisagístico.

O objetivo é orientar a 
implementação do Plano 
Diretor nestes aspectos.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 168 Ficam instituídos os 
Inventários Municipais de Paisagem 
e do Patrimônio Material e o 
Registro dos Bens Intangíveis, como 
forma complementar de 
acautelamento.
§1º A responsabilidade pela 
elaboração dos Inventários e do 
Registro, bem como suas 
implementações, será do IPUF 
através do SEPHAN e do setor 
responsável pela política de 
preservação da paisagem.
[...]

Art. 168 Ficam instituídos os Inventários 
Municipais de Paisagem e do Patrimônio 
Material como forma complementar de 
acautelamento.
§1º A responsabilidade pela elaboração e 
guarda dos Inventários, bem como suas 
implementações, será do IPUF.
[...]

Correção de erro material, 
visto que a proteção do 
Patrimônio Imaterial é 
competência da Fundação 
Municipal de Cultura 
Franklin Cascaes.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 169 Inventários Municipais de 
Paisagem e do Patrimônio Material e 
o Registro dos Bens Intangíveis 
ficarão sob a guarda do IPUF.

Art. 169 Revogado Contemplado no artigo 168

Art. 170 Os elementos excepcionais 
componentes das paisagens 
ambiental ou cultural poderão ser 
identificados e inventariados pelo 
IPUF, compreendendo, dentre 
outros:
[...]
§ 2º O órgão de planejamento terá o 
prazo de dois anos para fazer o 
inventário dos itens de relevante 
interesse paisagístico.

Art. 170 Os elementos excepcionais 
componentes das paisagens ambiental ou 
cultural poderão ser identificados e 
inventariados pelo IPUF, compreendendo, 
dentre outros:
[...]
§ 2º O órgão de planejamento terá o prazo 
de dois anos para iniciar o inventário dos 
itens de relevante interesse paisagístico.

O Inventário é um processo 
contínuo, logo, é 
inadequado usar o termo 
fazer, como se o inventário 
pudesse ficar “pronto” e 
“acabado”.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 173 Deverá ser observado o 
critério de visibilidade do conjunto e 
dos elementos definidores de 
paisagem de modo a impedir 
construções e equipamentos que 
possam interferir negativamente na 
sua apreensão visual.
[...]

Art. 173 Deverá ser observado o critério de 
visibilidade do conjunto e dos elementos 
definidores de paisagem de modo a impedir 
construções e equipamentos que possam 
interferir negativamente na sua apreensão 
visual.
[...]
§4º O critério de visibilidade deverá atender no 
mínimo um raio de 100m das edificações 
integrantes do patrimônio, cultural e religioso 
do município, enquanto não forem realizados 
estudos de visibilidade específicos.
§5º Para garantir a adequada inserção de 
novos elementos construídos na paisagem 
natural ou construída, poderão ser exigidos 
Estudos específicos de impacto com ênfase 
nos aspectos de paisagem, independente do 
porte do empreendimento, os quais serão 
elaborados de acordo com os procedimentos 
estabelecidos para Estudos de Impacto de 
Vizinhança.

Hoje a lei já determina o 
raio de 100 metros, que 
deverá continuar vigorando 
enquanto não forem 
realizados os estudos 
específicos. 

Quanto aos estudos de 
impacto na paisagem, 
poderão ser exigidos 
independentemente de EIV, 
sempre que necessários 
para avaliação da proteção 
do patrimônio e da 
paisagem.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 254 Nos termos de lei especial, o 
Município poderá exigir que o 
proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, 
ou que não cumpre a função social da 
propriedade, promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de aplicação 
dos instrumentos previstos nos arts. 
272 e 273 desta Lei Complementar.
[...]
§5º Ficam sujeitos a utilização 
compulsória os imóveis enquadrados 
nas categorias P1 e P2 em APC, 
quando, mantidos em estado precário 
de conservação com 
comprometimento da sua integridade, 
e não cumprem sua função social.
[...]

Art. 254 Nos termos de lei especial, o Município 
poderá exigir que o proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou 
que não cumpre a função social da 
propriedade, promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de aplicação dos 
instrumentos previstos nos arts. 272 e 273 
desta Lei Complementar.
[...]
§5º Ficam sujeitos a utilização compulsória os 
imóveis enquadrados nas categorias P1, P2 e 
P4 em APC, quando, mantidos em estado 
precário de conservação com 
comprometimento da sua integridade, e não 
cumprem sua função social.
[...]

De acordo com o inciso IV do 
artigo 149, os imóveis P4 são 
imóveis com valor cultural e 
não deverão manter-se sem 
utilização ou com tipos de 
uso inadequados ao interesse 
coletivo que representam. Tal 
como as edificações 
classificadas como P1 ou P2, 
as edificações classificadas 
como P4 também devem ficar 
sujeitas à utilização 
compulsória.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 263
[...]
VIII - garantia de preservação dos 
imóveis e espaços urbanos de especial 
valor cultural e ambiental, protegidos 
por tombamento ou Lei;
[...]

Art. 263
[...]
VIII - garantia de preservação dos imóveis e 
espaços urbanos de especial valor cultural, 
ambiental e paisagístico, protegidos por 
tombamento ou Lei;
[...]

Embora possa argumentar-se 
que os valores cultural e 
ambiental incluem já o valor 
paisagístico, deve ficar claro que 
o valor paisagístico é um valor 
válido em si mesmo.
Além disso, a valorização da 
paisagem é uma diretriz da 
Política de Desenvolvimento 
Urbano (Art. 11).
A perspectiva de valor ambiental 
que considera apenas o 
ambiente natural, por exemplo, 
frequentemente prevalece, e há 
que considerar-se o argumento 
paisagístico, independentemente 
desse valor ambiental.
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Orla e meio ambiente
- Foi mantida e aprimorada a redação já existente na Lei 482 que recepciona 

as APPs emanadas das legislações anteriores (em especial Lei 2193/1985 e 
Lei Complementar 01/1997)

- Os critérios de delimitação foram tornados mais claros para os órgãos 
públicos, munícipes, consultores e empreendedores.
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- Os parâmetros adotados para a preservação de áreas no âmbito municipal 
impedem retrocessos ambientais e garantem a salvaguarda de atributos 
naturais responsáveis por tornar Florianópolis um destino turístico 
reconhecido, como praias e morros, além de contribuírem para a segurança 
humana, ao evitar a ocupação de áreas de risco.
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- Entendendo que a escala dos mapas do Plano Diretor se dá no âmbito do 
planejamento e que distorções podem ocorrer no nível do lote, foi criado 
artigo que reforça que mesmo que uma APP não esteja indicada em mapa, 
está protegida, amparando prática de conferência já realizada pela PMF e 
instruindo melhor os proprietários a consultarem eventuais restrições 
ambientais não representadas nos mapas.

- Do mesmo modo, acrescentou-se artigo que estabelece procedimento a ser 
adotado para casos em que as distorções resultam em áreas indicadas nos 
mapas como APP, mas que não se enquadram nos critérios legais para tal 
proteção
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- Buscou-se ainda um reforço da proteção e do ordenamento do uso e 
ocupação da orla e a preservação das atividades tradicionais

- Nesse sentido, foram acrescentados dois programas à Política de 
Recuperação das Baías e Fortalecimento do Uso do Mar, a fim de orientar a 
sua implementação: 

Programa de Ordenamento Territorial dos Ranchos de Pesca e Aquicultura 
Programa de Ordenamento Territorial das Estruturas de Apoio Náutico
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- Atualmente a lei 482 prevê entre as Áreas Especiais de Intervenção 
Urbanística as “Áreas do Projeto Orla (APO)”. Na alteração proposta, essas 
áreas ganharam mais ênfase e adequação técnica no âmbito do Plano 
Diretor passando à nomenclatura de “Áreas Especiais de Orla (AEO)”, para as 
quais foram estabelecidas prioridades e parâmetros vinculados à 
preservação da paisagem e à ampliação do uso e do acesso público.

- As referidas complementações aliadas a correções pontuais no Capítulo dos 
Terrenos de Marinha possibilitam ampliar o debate e organizar regramentos 
ligados a domínio, uso e ocupação e planejamento territorial da orla.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 18 A Política de Recuperação 
das Baías e Fortalecimento do Uso 
do Mar, consiste na valorização do 
uso das baías com fins ambientais, 
de produção pesqueira, aquícola, 
desportiva náutica e balneária, e de 
transporte marítimo entre a Ilha de 
Santa Catarina e o Continente.

Art. 18 A Política de Recuperação das Baías e 
Fortalecimento do Uso do Mar, consiste na 
valorização do uso das baías com fins ambientais, 
de produção pesqueira, aquícola, desportiva náutica 
e balneária, e de transporte marítimo entre a Ilha de 
Santa Catarina e o Continente.
Parágrafo Único - Para a implementação desta 
política serão adotados os seguintes programas:
I. Programa de Ordenamento Territorial dos 
Ranchos de Pesca e Aquicultura, o qual visa 
planejar espaços e equipamentos, além de 
incentivar atividades voltadas à melhoria das 
práticas produtivas e demarcar as áreas com 
potencial para a atividade.
II. Programa de Ordenamento Territorial das 
Estruturas de Apoio Náutico, o qual visa identificar 
as áreas mais apropriadas para o desenvolvimento 
de atividades náuticas com respeito às 
condicionantes ambientais e demais modais de 
circulação, por meio de normativa específica.

Foram acrescentados dois 
programas à Política de 
Recuperação das Baías e 
Fortalecimento do Uso do 
Mar, a fim de orientar a sua 
implementação: o 
Programa de Ordenamento 
Territorial dos Ranchos de 
Pesca e Aquicultura e o 
Programa de Ordenamento 
Territorial das Estruturas de 
Apoio Náutico, a fim de 
reforçar a proteção e o 
ordenamento do uso e 
ocupação da orla e a 
preservação das atividades 
tradicionais.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 42 Para efeitos de aplicação do Plano 
Diretor, o território está dividido em áreas 
delimitadas nos mapas em anexo que são 
partes integrantes desta Lei Complementar, 
segundo as categorias a seguir:
§ 1º Macro Áreas de Usos não Urbanos, com a 
função precípua de abrigar e desenvolver a 
biodiversidade:
I - Área de Preservação Permanente (APP) - os 
espaços territoriais declarados de proteção pela 
legislação urbanística anterior, notadamente 
pela Lei nº 2.193, de 1985 e pela Lei 
Complementar nº 01, de 1997, conforme 
zoneamento consolidado nos mapas desta Lei 
Complementar, recobertos 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 o bem-estar das 
populações humanas, conforme definido na 
legislação vigente;
(...)

Art. 42 Para efeitos de aplicação do Plano 
Diretor, o território está dividido em áreas 
delimitadas nos mapas em anexo que são 
partes integrantes desta Lei Complementar, 
segundo as categorias a seguir:
 § 1º Macro Áreas de Usos não Urbanos, 
com a função precípua de abrigar e 
desenvolver a biodiversidade:
I - Área de Preservação Permanente (APP) 
recoberta 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 o bem-estar das 
populações humanas;
(...)

A revisão contemplou 
artigos que tratam das 
Áreas de Preservação 
Permanente (APP) de modo 
a dar mais clareza e 
segurança jurídica na 
aplicação da lei. Foi 
mantida e aprimorada a 
redação já existente na Lei 
482 que recepciona as 
APPs emanadas das 
legislações anteriores (em 
especial Lei 2193/1985 e 
Lei Complementar 
01/1997), cuja 
especificação consta nas 
alterações propostas no 
artigo 43.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 42 (continuação)
§ 2º Macro Áreas de Transição, que 
permitem usos urbanos de baixa 
densidade com a função de proteger 
as Áreas de Usos não Urbanos e 
reservar áreas para expansão urbana 
em longo prazo:
I - Áreas de Preservação com Uso 
Limitado (APL) - os espaços territoriais 
que, em virtude de suas características 
de declividade, do tipo de vegetação ou 
da vulnerabilidade aos fenômenos 
naturais não apresentam condições 
adequadas para suportar 
determinadas formas de uso do solo 
sem prejuízo do equilíbrio ecológico ou 
da paisagem natural, subdividindo-se 
em:

Art.42 (continuação)
§ 2º Macro Áreas de Transição, que permitem 
usos urbanos de baixa densidade e usos rurais 
aliados à preservação ambiental com a função 
de proteger e amortecer as Áreas de Usos não 
Urbanos:
I - As Áreas de Preservação com Uso Limitado 
(APL) são os espaços territoriais que permitem 
usos urbanos de baixa densidade aliados à 
salvaguarda de funções ambientais, 
paisagísticas e ao amortecimento das Áreas de 
Preservação Permanente e das Unidades de 
Conservação ou à proteção de risco geológico 
e hidrológico, subdividindo-se em:
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 42 (continuação)
a) Área de Preservação com Uso 
Limitado de Encosta (APL-E) - são 
as áreas onde predominam as 
declividades entre trinta por cento e 
quarenta e seis vírgula seis décimos 
por cento, bem como as áreas 
situadas acima da cota 100 que já 
não estejam abrangidas pelas Áreas 
de Preservação Permanente
(APP); e

Art. 42 (continuação)
a) Área de Preservação com Uso Limitado 
de Encosta (APL-E): são as zonas onde 
predominam as declividades entre 30% 
(trinta por cento) e 46,6% (quarenta e seis 
vírgula seis por cento), bem como as áreas 
situadas acima da cota 100 (cem) que já 
não estejam abrangidas pelas Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e áreas de 
encosta com relevante cobertura vegetal 
arbórea nativa ou com função de 
amortecimento de Áreas de Preservação 
Permanente ou de Unidades de 
Conservação; e
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 42 (continuação)
b) Área de Preservação com Uso Limitado de 
Planície (APL-P) - são formadas pelas planícies 
que se caracterizam por serem formadas por 
depósitos sedimentares predominantemente 
arenosos e arenoargilosos oriundos de 
ambientes marinhos, lacustres, eólicos, fluviais, 
leques aluviais, e colúvio-eluviais, 
intrinsecamente relacionados às variações do 
nível marinho ocorridas durante o Quaternário; 
encontrarem-se localizadas geralmente no 
entorno imediato das Áreas de Preservação e 
funcionando como áreas de proteção das 
unidades de conservação, muitas vezes 
cobertas por vegetação tipo Floresta Atlântica 
e/ou de Restinga em estágios médio e 
avançado de regeneração; configurarem regiões 
com uso do solo multifuncional, de baixa 
ocupação e que apresenta ainda características 
rurais, onde corredores ecológicos e usos 
agrários estão mesclados com usos urbanos 
rarefeitos compatíveis com o entorno natural.

Art. 42 (continuação)
b) Área de Preservação com Uso Limitado 
de Planície (APL-P): são as zonas formadas 
por planícies e depressões, cobertas ou não 
por vegetação nativa, com baixa ou 
nenhuma ocupação urbana e com 
suscetibilidade à inundação, ou função de 
amortecimento ou de corredores 
ecológicos entre as Áreas de Preservação 
Permanente ou de Unidades de 
Conservação.
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Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

Art. 42 (continuação)
Inserção de inciso

Art. 42 (continuação)
§3º Macro Áreas de usos Urbanos, 
destinadas prioritariamente às funções da 
cidade:
[...]
XII - Área de Parque Tecnológico (APT) – 
são aquelas que demarcam os parques 
tecnológicos existentes, regidas por 
legislação específica ou, na ausência desta, 
pelas definições desta lei.

Deixar clara a aplicação da 
lei, com o objetivo de 
reduzir o número de 
processos que necessitam 
de parecer do IPUF, dando 
assim agilidade no trâmite 
de processos

40    Orla e meio ambiente



41    Orla e meio ambiente



Lei Complementar nº 482/2014 Projeto de Lei Complementar nº 1715/2018 Justificativa da alteração

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 o bem estar das 
populações humanas - as quais se 
encontram delimitadas nos mapas de 
zoneamento constantes da presente Lei 
Complementar, como decorrência:
I - [...];
II - ato voluntário dos proprietários; e
III - medida compensatória estabelecida em 
licença urbanística ou termo de 
ajustamento de conduta na forma da Lei 
Federal nº 7.347, de 1985.

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 o bem estar das populações 
humanas, como decorrência de:
I – [...];
II – revogado
III – revogado
IV - limitações administrativas instituídas pelas 
legislações municipais anteriores, 
recepcionadas pela presente lei, consideradas 
relevantes para a manutenção dos atributos 
ambientais, peculiares ao Município de 
Florianópolis;

Sobre os incisos revogados, não é 
possível estabelecer APP sobre 
uma área que não possui 
características de APP. O 
proprietário que desejar perpetuar a 
preservação de sua área possui 
outros instrumentos jurídicos para 
tal (criação de RPPN, por exemplo). 
Da mesma forma, no inciso III, APPs 
não devem ser constituídas como 
resultado de medidas mitigatórias 
ou compensatórias.
A inclusão do inciso trata de 
especificar de forma clara a 
recepção das APPs da legislação 
municipal anterior, com redação 
inadequada. As APPs não 
protegidas por legislação federal ou 
estadual atual, garantem a 
preservação dos atributos 
ambientais, além de contribuírem 
grandemente para evitar a ocupação 
em áreas de risco.
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Art. 43 (continuação)
§ 1º Incluem-se nas Áreas de Preservação 
Permanente os seguintes ecossistemas e 
espaços naturais cuja proteção tenha sido 
instituída através de classificação dos 
mapas do zoneamento das leis anteriores, 
observadas no presente Plano Diretor:
I -  [...];
II - praias, costões, promontórios, 
tômbolos, restingas em formação e ilhas; 
[...]

Art. 43 (continuação)
§ 1º São Áreas de Preservação Permanente os 
seguintes ecossistemas e espaços naturais:
I - [...]
II - praias, costões, promontórios, tômbolos, 
restingas geológicas em formação e ilhas 
secundárias;
[...]
VII - encostas com declividade igual ou superior a 
46,6% (quarenta e seis vírgula seis por cento);
VIII - topos de morros, montanhas e linhas de 
cumeada, com altura mínima de 50 (cinquenta) 
metros, considerados como a área delimitada a 
partir da curva de nível correspondente a dois terços 
da altura mínima da elevação em relação à base;
IX - as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues;

Para tornar claro quais são as 
APPs existentes nos mapas do 
município, é importante que tais 
APPs estejam elencadas no 
plano diretor, de forma que 
munícipes, consultores, 
empreendedores e órgãos 
públicos possam compreender 
melhor os critérios adotados 
para a elaboração desses 
mapas. Dessa forma, são 
adicionadas às APPs 
parcialmente elencadas na LCM 
482, as demais APPs existentes 
no município e seus parâmetros 
para delimitação, emanadas da 
legislação municipal e federal.
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Art. 43 (continuação)
X - faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural, perene ou intermitente, excluídos os 
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros para cada margem, para os 
cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;
b) 50 (cinquenta) metros para cada margem, para 
os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros para cada margem, para os 
cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;
XI - as áreas no entorno dos lagos, lagunas e lagoas, 
desde que naturais, em faixa com largura mínima de 
30 (trinta) metros;
XII - as áreas no entorno dos reservatórios d’água 
artificiais, decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento;
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§ 2º As áreas classificadas como APP em 
acréscimo as demarcações do Plano 
Diretor de 1985 e 1997 ou por atos 
subsequentes necessitam do referendo de 
comissão de avaliação designadas pelo 
Poder Executivo Municipal e formada por 
representantes da SMDU, IPUF, FLORAM e 
Procuradoria Geral do Município (PGM), 
submetida a deliberação da Câmara 
Municipal de Florianópolis.

Art. 43 (continuação)
XIII - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’
água, perenes ou intermitentes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros.
§2º revogado
§3° Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas 
cujos cumes estejam separados entre si por distâncias 
inferiores a quinhentos metros, a Área de Preservação 
Permanente abrangerá o conjunto de morros ou 
montanhas, delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura em relação à base 
do morro ou montanha de menor altura do conjunto, 
aplicando-se o que segue:
a) agrupam-se os morros ou montanhas cuja 
proximidade seja de até quinhentos metros entre seus 
topos;
b) identifica-se o menor morro ou montanha;
c) traça-se uma linha na curva de nível correspondente a 
dois terços deste; e
d) considera-se de preservação permanente toda a área 
acima deste nível.

O §2º foi transformado em 
dois artigos (art. 44a e 44b) 
de modo a dar mais clareza 
e segurança jurídica na 
aplicação da lei.
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Inclusão de artigo Art. 43-A - O Município de Florianópolis 
deverá elaborar estudo técnico, ambiental e 
urbano, que estabeleça os critérios e limites 
atualizados das poligonais de preservação 
de topo de morro, visando ordenamento e 
regramento específicos ao tema.
§1° - enquanto este estudo não for 
desenvolvido, devem ser aplicados os 
atuais limites previstos em documentos 
técnicos oficiais da municipalidade. 
§2° - excetuam-se das áreas de preservação 
de topo de morro previstas nesta lei aquelas 
oriundas de parcelamento do solo regular, 
condomínios e edificações aprovadas 
anteriormente a vigência da Lei 
Complementar n. 482 de 2014.

Orientar procedimentos 
para a aplicação da lei e 
ressaltar a necessidade de 
desenvolvimento de 
estudos técnicos, assim 
como garantir direito às 
áreas aprovadas 
regularmente e que 
porventura divirjam das 
delimitações atuais em 
virtude da melhoria das 
tecnologias de precisão 
cartográfica.
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Inclusão de artigo Art. 44a As Áreas de Preservação 
Permanente decorrentes de legislação 
federal, estadual ou municipal estão 
integralmente protegidas pelo Município 
ainda que não demarcadas nos mapas de 
zoneamento.

Os artigos inseridos 
remetem ao assunto 
tratado no §2º revogado, 
detalhados de forma a dar 
maior clareza a aplicação 
da lei e dar solução a 
alterações necessárias em 
função de estudo e 
mapeamento em escala 
mais detalhada.
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Inclusão de artigo Art. 44b No caso de divergência entre a demarcação 
das Áreas de Preservação Permanente constante 
no mapas de zoneamento e as definições 
estabelecidas nas legislações aplicáveis, poderá ser 
solicitada reavaliação da caracterização e 
redefinição dos parâmetros urbanísticos para a área 
em questão.
§1º A reavaliação deverá ser feita com base em 
estudos técnicos ambientais e referendada por 
comissão de avaliação designada pelo Poder 
Executivo Municipal e formada por técnicos da 
SMDU, IPUF, FLORAM e PGM.
§2º Nos casos em que a reavaliação determinar a 
inexistência das características de APP legal em 
áreas demarcadas nos mapas de zoneamento 
como tal, a área em questão poderá utilizar os 
parâmetros urbanísticos conforme parecer da 
comissão.
§3º O estudo técnico de que trata o §1º poderá ser 
realizado pelo interessado, com base em termo de 
referência estabelecido pela FLORAM.
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Art. 51 São usos permitidos em APP 
as atividades eventuais ou de baixo 
impacto ambiental como a 
implantação de trilhas para o 
desenvolvimento do ecoturismo, a 
construção de rampa de 
lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro, e a implantação de 
parques urbanos e parques lineares, 
inclusive com suas instalações de 
apoio, bem como a construção ou 
reforma de rancho destinado a 
pesca artesanal e edificações 
destinadas à atividade da 
aquicultura.

Art. 51 São usos permitidos em APP as 
atividades eventuais ou de baixo impacto 
ambiental como a implantação de trilhas 
para o desenvolvimento do ecoturismo, a 
construção de rampa de lançamento de 
barcos e pequeno ancoradouro, e a 
implantação de parques urbanos e parques 
lineares, inclusive com suas instalações de 
apoio, bem como a construção ou reforma 
de rancho destinado a pesca tradicional e 
edificações destinadas à atividade da 
aquicultura tradicional, mediante 
autorização da FLORAM.

Ajuste do texto do artigo, a 
fim de deixar claro que é 
necessária autorização do 
poder público para fazer 
qualquer interferência em 
APP. Ainda, correção do 
termo artesanal para 
tradicional e detalhamento 
para esclarecer a aplicação 
da lei da pesca e 
aquicultura tradicionais, em 
acordo com as diretrizes 
gerais do PD.
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Art. 119. Os terrenos de marinha 
que estiverem no uso comum do 
povo se constituem em logradouros 
públicos municipais, passíveis de 
oficialização nos termos da Lei.
§ 1º Os acrescidos de terrenos de 
marinha, formados por acessão 
natural ou artificial, serão 
destinados a uso público ou 
coletivo.
§ 2º Os terrenos de marinha que se 
encontrarem vagos ou ocupados 
irregularmente poderão ser 
requeridos pelo Município à União 
Federal nos termos da Lei.

Art. 119. Os terrenos de marinha que 
estiverem no uso comum do povo se 
constituem em logradouros públicos 
municipais, passíveis de oficialização nos 
termos da Lei.
§ 1º Os acrescidos de terrenos de marinha, 
formados por acessão natural ou artificial, 
serão destinados a áreas verdes de uso 
público.
§ 2º Os terrenos de marinha que se 
encontrarem vagos ou ocupados 
irregularmente poderão ser requeridos pelo 
Município à União Federal sob o regime da 
cessão gratuita.

Dar clareza a aplicação da 
lei e manter coerência com 
artigo 120, com as 
diretrizes e estratégias do 
PD.
Garantir o acesso público e 
espaços abertos nas áreas 
de contato com o mar, 
garantindo a paisagem e o 
acesso a orla nas áreas de 
acrescido.
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Art. 120. Os terrenos de marinha 
são non aedificandi, ressalvados os 
usos públicos necessários e as 
seguintes exceções:
I - quando os ocupantes 
comprovarem por certidão do 
Serviço do Patrimônio da União que 
são foreiros ou titulares do direito de 
preferência ao aforamento, nos 
casos em que a profundidade total 
do lote, incluídas as terras alodiais, 
não for superior a sessenta metros, 
devendo ser observado pelas 
construções um afastamento da 
linha de preamar demarcada pela 
União não inferior a cinquenta e 
cinco por cento da medida da 
profundidade;

Art. 120. Os terrenos de marinha são non 
aedificandi, ressalvados os usos públicos 
necessários e as seguintes exceções:
I - os ocupantes que comprovarem por 
Certidão do Serviço do Patrimônio da União 
(RIP) que são titulares do direito de 
preferência ao aforamento, e os foreiros 
dos terrenos de marinha, poderão edificar 
nessas áreas quando a profundidade total 
do lote, incluídas as terras alodiais, não for 
superior a 60 (sessenta) metros, 
observando pelas construções um 
afastamento, do limite do domínio público 
marítimo, não inferior a 55% (cinquenta e 
cinco por cento) da medida de profundidade 
do terreno;

O inciso I foi alterado para 
dar maior clareza a 
aplicação do texto, sem 
alteração de conteúdo.
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Art. 120 (continuação)
II - quando o uso das edificações 
tais como ranchos e outras 
edificações sumárias para abrigo de 
embarcações e equipamentos de 
trabalho, destinar-se à prática da 
pesca artesanal, da aquicultura e do 
extrativismo marinho de conchas e 
moluscos respeitadas as normas de 
ocupação previstas nesta Lei 
Complementar; e
III - quando se tratar de atividades 
previstas no Plano de Gestão 
Integrado do Projeto Orla.

Art. 120 (continuação)
II – revogado
III – revogado

Quanto ao inciso II: 
Considerando que as 
diretrizes do PD estabelecem 
o incentivo às atividades 
produtivas locais, dentre elas 
a pesca e a aquicultura, 
entende-se que os ranchos de 
pesca não devem estar 
incluídos em exceções, mas 
sim ter garantida sua 
localização junto à orla. 
Quanto ao inciso III: O Plano 
de Gestão Integrado da Orla 
definirá as regras específicas 
para o uso e ocupação da 
orla, de acordo com estudos a 
serem elaborados, neste 
sentido não há pertinência 
para o definido no inciso.
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Art. 120 (continuação)
§1º As exceções do presente artigo 
não se aplicam aos terrenos de 
marinha, quando:
I - a profundidade do lote que não 
confine com terras alodiais for inferior 
a vinte e cinco metros, exceto quando 
para construção ou reforma de rancho 
destinado a pesca artesanal e 
edificação destinada a atividade da 
aquicultura;
II - [...]
III - quando estiverem situadas em 
Áreas Verdes de Lazer (AVL); e
IV - [...]

Art. 120 (continuação)
§1º As exceções do presente artigo não se 
aplicam aos terrenos de marinha, quando:
I - a profundidade do lote que não confine 
com terras alodiais for inferior a vinte e 
cinco metros, exceto quando para 
construção ou reforma de rancho destinado 
a pesca tradicional e edificação destinada a 
atividade da aquicultura
II – [...]
III – revogado;
IV - [...]
V – a profundidade do lote que não confine 
com terras alodiais, for inferior a 25 (vinte e 
cinco) metros.

As adequações visam 
remover contradições e 
conflitos com outros itens 
da legislação e dar clareza 
para aplicação, assim como 
retirar repetições de 
assuntos abordados em 
outras partes da lei.
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Art. 120 (continuação)
§ 2º [...]
§ 3º A linha de preamar a ser demarcada 
pela União, através de documento hábil, 
constituir-se-á em documento obrigatório 
à aprovação de projetos em áreas de 
marinha ou terras alodiais.
§ 4º [...]
§ 5º a ausência de delimitação atualizada 
do terreno de marinha, através da 
demarcação da LPM pelo órgão patrimonial 
federal, o Município poderá considerar para 
efeito da determinação da faixa não 
edificável do terreno de marinha, como 
limite do domínio público marítimos os 
fatos antrópicos ou naturais que indicam a 
linha das marés mais altas no momento em 
que se realizar tal medição.

Art. 120 (continuação)
§ 2º [...]
§ 3º A linha de preamar de 1831 demarcada 
pela União, constituir-se-á em documento 
obrigatório à aprovação de projetos em 
áreas de marinha ou terras alodiais.
§ 4º [...]
§ 5º revogado

As adequações visam 
remover contradições e 
conflitos com outros itens 
da legislação e dar clareza 
para aplicação, assim como 
retirar repetições de 
assuntos abordados em 
outras partes da lei.
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Art. 123 Os ocupantes e os foreiros dos 
terrenos de marinha poderão, na parte do 
imóvel definida como afastamento das 
edificações, reservada a área exigível para 
circulação de pedestres, realizar trabalhos de 
ajardinamento, horticultura e arborização, bem 
como implantar equipamentos sumários de 
lazer e recreação e ranchos rústicos para 
guarda de embarcações destinadas à pesca 
artesanal e à maricultura.
§ 1º Consideram-se equipamentos sumários 
de lazer e recreação as instalações de 
pequenas dimensões que não impliquem em 
edificações ou impermeabilização do solo, não 
ultrapassando uma ocupação de dez por cento 
da área referida no caput deste artigo.
§ 2º Os ranchos rústicos para guarda de 
embarcações artesanais e para maricultura 
deverão ser construídos em conformidade com 
modelo tradicional da arquitetura vernacular de 
Florianópolis, segundo critérios a serem 
definidos pelo órgão de planejamento, 
respeitado o caráter sumário dessas 
edificações.

Art. 123. Os ocupantes e os foreiros dos 
terrenos de marinha poderão, na parte do 
imóvel definida como afastamento das 
edificações, reservada a área exigível para 
circulação de pedestres, realizar trabalhos de 
ajardinamento, horticultura e arborização, bem 
como implantar equipamentos sumários de 
lazer e recreação e ranchos para guarda de 
embarcações destinadas à pesca tradicional e 
à aquicultura.
§1º Consideram-se equipamentos sumários de 
lazer e recreação as instalações de pequenas 
dimensões que não impliquem em edificações 
ou impermeabilização do solo, não 
ultrapassando uma ocupação de dez por cento 
da área referida no caput deste artigo.
§2º revogado.

O §2º retirado visto que o 
assunto abordado não se 
refere ao caput.
Adequação técnica de 
termos.
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Art. 124 Portos de lazer e marinas 
preferenciais para barcos não 
movidos exclusivamente a motor 
serão consideradas de interesse do 
desenvolvimento náutico do 
município e, a menos que a 
ocupação seja incompatível com o 
meio ambiente, interceptem vias, ou 
atinjam áreas de lazer comunitário, 
deverão merecer tratamento 
compatível com seu interesse e 
respeitarem o plano de gestão 
integrada da orla do município.

Art. 124 revogado O assunto não trata de 
terreno de marinha e está 
abordado nos artigos que 
tratam dos estruturas de 
apoio náutico.
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Art. 125 As Áreas Especiais de 
Intervenção Urbanística são 
espaços de intervenção urbanística 
cuja demarcação é sobreposta às 
diferentes zonas com a finalidade 
de servir ao interesse público para 
viabilizar intervenções de interesse 
municipal, assim divididas:
[...]
V –Áreas do Projeto Orla (APO);
[...]

Art. 125  As Áreas Especiais de Intervenção 
Urbanística são espaços de intervenção 
urbanística cuja demarcação é sobreposta 
às diferentes zonas com a finalidade de 
servir ao interesse público para viabilizar 
intervenções de interesse municipal, assim 
divididas:
[...]
V – Áreas Especiais de Orla (AEO);
[...]

A alteração proposta é uma 
adequação técnica de 
nomenclatura que dá maior 
ênfase a estas áreas no do 
Plano Diretor, para as quais 
foram estabelecidas 
prioridades e parâmetros 
vinculados à preservação 
da paisagem e à ampliação 
do uso e do acesso público.
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Art. 132 As Áreas do Projeto Orla 
(APO) são áreas especiais 
abrangidas por programas de gestão 
integrada da orla marítima e de 
gerenciamento estabelecidos pela 
União ou pelo Estado. 

Art. 132 As Áreas Especiais de Orla (AEO) 
são aquelas destinadas à gestão e 
ordenamento da orla com ênfase na 
preservação da paisagem e na ampliação 
do uso e acesso público, buscando 
promover:
I - melhoria da qualidade socioambiental;
II - proteção dos ecossistemas costeiros;
III - lazer e o esporte;
IV - patrimônio histórico, cultural e 
paisagístico;
V - atividades produtivas tradicionais; e
VI - desenvolvimento econômico e turístico.

Atualmente a lei 482 prevê entre 
as Áreas Especiais de 
Intervenção Urbanística as 
“Áreas do Projeto Orla (APO)”. Na 
alteração proposta, essas áreas 
ganharam mais ênfase e 
adequação técnica no âmbito do 
Plano Diretor passando à 
nomenclatura de “Áreas 
Especiais de Orla (AEO)”, para as 
quais foram estabelecidas 
prioridades e parâmetros 
vinculados à preservação da 
paisagem e à ampliação do uso e 
do acesso público. As referidas 
complementações aliadas a 
correções pontuais no Capítulo 
dos Terrenos de Marinha 
possibilitam ampliar o debate e 
organizar regramentos ligados a 
domínio, uso e ocupação e 
planejamento territorial da orla.
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Art. 133 As Áreas do Projeto Orla deverão 
respeitar os seguintes objetivos:
I - promover a melhoria da qualidade 
socioambiental da orla marítima e da 
balneabilidade das praias, em especial para 
o lazer, turismo, valorização do patrimônio 
cultural e educação ambiental, levando em 
consideração a manutenção das atividades 
tradicionais, da diversidade biológica e da 
produtividade dos ecossistemas costeiros.
II - estabelecer medidas de planejamento e 
gestão integradas, estratégicas e 
disciplinadoras de uso e ocupação da orla 
marítima diretamente vinculada a uma 
abordagem sustentável e participativa, 
considerando-se os aspectos 
sócioeconômicos, ambientais e  
patrimoniais, através da articulação entre 
as três esferas de governo e sociedade 
civil; e

Art. 133 O Município desenvolverá Plano 
Específico de uso e ocupação territorial e 
desenho urbano para as Áreas Especiais de 
Orla, devendo:
I - estabelecer critérios de planejamento e 
gestão integrados, estratégicos e 
disciplinadores de uso e ocupação da orla 
que garantam e perpetuem os valores 
expostos.
II - promover ações prioritárias de 
regularização fundiária com vistas a 
melhorar as condições de habitabilidade e 
de infraestrutura; 

Atualmente a lei 482 prevê entre 
as Áreas Especiais de 
Intervenção Urbanística as 
“Áreas do Projeto Orla (APO)”. Na 
alteração proposta, essas áreas 
ganharam mais ênfase e 
adequação técnica no âmbito do 
Plano Diretor passando à 
nomenclatura de “Áreas 
Especiais de Orla (AEO)”, para as 
quais foram estabelecidas 
prioridades e parâmetros 
vinculados à preservação da 
paisagem e à ampliação do uso e 
do acesso público. As referidas 
complementações aliadas a 
correções pontuais no Capítulo 
dos Terrenos de Marinha 
possibilitam ampliar o debate e 
organizar regramentos ligados a 
domínio, uso e ocupação e 
planejamento territorial da orla.
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Art. 133 (continuação)
III - promover ações prioritárias de 
regularização fundiária nas áreas da 
União através da celebração de 
convênio, no sentido de garantir a 
segurança jurídica da posse e 
melhorar as condições de 
habitabilidade e de infraestrutura 
dos moradores destas áreas

Art. 133 (continuação)
III - mapear acessos existentes, identificar 
áreas sensíveis e áreas indicadas para 
abertura de novos acessos; e
IV – elaborar estudo técnico, ambiental e 
urbano, que estabeleça critérios técnicos 
para a abertura de novos acessos às bordas 
d’água da orla.

Atualmente a lei 482 prevê entre 
as Áreas Especiais de 
Intervenção Urbanística as 
“Áreas do Projeto Orla (APO)”. Na 
alteração proposta, essas áreas 
ganharam mais ênfase e 
adequação técnica no âmbito do 
Plano Diretor passando à 
nomenclatura de “Áreas 
Especiais de Orla (AEO)”, para as 
quais foram estabelecidas 
prioridades e parâmetros 
vinculados à preservação da 
paisagem e à ampliação do uso e 
do acesso público. As referidas 
complementações aliadas a 
correções pontuais no Capítulo 
dos Terrenos de Marinha 
possibilitam ampliar o debate e 
organizar regramentos ligados a 
domínio, uso e ocupação e 
planejamento territorial da orla.
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Art. 140. Áreas de Limitação Ambiental 
(ALA) são espaços territoriais cujas 
características naturais são 
incompatíveis com a ocupação urbana, 
mas que não exigem a sua proteção 
absoluta, admitindo-se nessas áreas 
locais de ocorrência natural cuja 
característica ambiental representa 
limitação à ocupação urbana, que 
deverá ser observada, diversa das 
áreas de preservação permanente, 
podendo ocorrer a supressão de 
vegetação na forma e nos limites 
fixados na legislação ambiental 
específica.
§1º  [...]
§2º  [...]
I - ALA-1 – vegetação; e
II - ALA-2 – áreas passíveis de 
inundação.

Art. 140. Áreas de Limitação Ambiental (ALA) 
são espaços territoriais cujas características 
naturais são incompatíveis com a ocupação 
urbana, mas que não exigem a sua proteção 
absoluta, admitindo-se nessas áreas locais de 
ocorrência natural cuja característica ambiental 
representa limitação à ocupação urbana, que 
deverá ser observada, diversa das áreas de 
preservação permanente, podendo ocorrer a 
supressão de vegetação na forma e nos limites 
fixados na legislação ambiental específica.
§1º  [...]
§2º  [...]
I - ALA-1 – vegetação;
II - ALA-2 – áreas passíveis de inundação; e
III – ALA-3 – áreas naturais tombadas.

Correção de erro material 
em virtude da existência de 
mapa com condicionante, 
entretanto não está citada 
no texto da lei.
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Art. 209.  As estruturas de apoio a 
embarcações, tais como os molhes, 
atracadouros, trapiches, marinas e demais 
equipamentos dos portos de lazer, dos 
portos de pesca artesanal e dos terminais 
pesqueiros deverão ter seus projetos 
elaborados em consonância com o órgão 
municipal de planejamento, de modo a 
garantir os pressupostos ambientais e a 
se harmonizar com a paisagem da orla, 
sem contrariar o exercício dos demais 
usos permitidos.
§ 1º A construção, reforma ou ampliação 
de estruturas de apoio a embarcações será 
sempre analisada como um projeto 
especial, composto de obras marítimas e 
instalações terrestres, dependendo sempre 
que for o caso, de aprovação e 
licenciamento pelo IPUF e demais órgãos 
competentes.

Art. 209. As estruturas de apoio náutico, tais 
como os molhes, atracadouros, trapiches, 
marinas e demais equipamentos dos portos 
de lazer, dos portos de pesca artesanal e 
dos terminais pesqueiros deverão ter seus 
projetos elaborados em consonância com o 
órgão municipal de planejamento, de modo 
a garantir os pressupostos ambientais e a 
se harmonizar com a paisagem da orla, sem 
contrariar o exercício dos demais usos 
permitidos.
§1º A construção, reforma ou ampliação de 
estruturas de apoio náutico será 
regulamentada pelo IPUF.

A alteração do artigo 209 se 
faz necessária pois 
importante a previsão de 
regulamentação técnica em 
consonância com o 
planejamento territorial da 
orla para definir os 
parâmetros de acordo com 
o tipo e complexidade da 
estrutura.
Ainda há correção de termo 
técnico substituindo-se o 
termo estruturas de apoio a 
embarcações pelo 
adequado: estruturas de 
apoio náutico
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Art. 209 (continuação)
§ 2º As estruturas de apoio a embarcações, 
quando destinadas a esporte, lazer ou turismo, 
ainda que privadas, deverão manter pelo menos 
vinte por cento de vagas náuticas rotativas para 
uso público, e uma vaga de carro para cada 
vaga de barco.
§ 3º As estruturas de que trata este artigo 
poderão ocupar as faixas de praia, e de 
marinha, necessárias à instalação dos 
mesmos, respeitando o licenciamento pelos 
órgãos competentes.
§ 4º Nas estruturas de que trata este artigo 
poderão ser admitidas, mediante projeto 
definido em operação urbana consorciada, 
instalações de apoio em terra, podendo incluir, 
conforme o porte da estrutura, edificações para 
abrigo, hospedagem, lazer e venda de material 
náutico/pesqueiro, e para abastecimento, 
segurança, comunicação e manutenção das 
embarcações.

Art. 209 (continuação)
§2º A construção, reforma ou ampliação de 
estruturas de apoio náutico de grande porte 
serão analisadas como projeto especial, 
composto de obras marítimas e instalações 
terrestres.
§3º As estruturas de que trata este artigo 
poderão ocupar as faixas de praia, e de 
marinha, necessárias à instalação dos 
mesmos, respeitando a livre passagem 
definidas em legislação específica
§4º Serão admitidas instalações de apoio em 
terra, podendo incluir conforme o porte da 
estrutura, edificações, lazer e venda de 
materiais náutico e pesqueiro para abrigo, 
hospedagem, segurança, comunicação, 
manutenção e abastecimento das 
embarcações, desde que fora da faixa de praia.

A alteração do artigo 209 se 
faz necessária pois 
importante a previsão de 
regulamentação técnica em 
consonância com o 
planejamento territorial da 
orla para definir os 
parâmetros de acordo com 
o tipo e complexidade da 
estrutura.
Ainda há correção de termo 
técnico substituindo-se o 
termo estruturas de apoio a 
embarcações pelo 
adequado: estruturas de 
apoio náutico
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Art. 209 (continuação)
§ 5º As estruturas de que trata este 
artigo deverão possuir sistemas de 
água potável, de coleta e tratamento de 
esgotos e resíduos sólidos, de 
esgotamento de tanques sépticos de 
embarcações e sanitários para uso das 
tripulações e usuários da estrutura, 
aprovados pelos órgãos competentes.
§ 6º Toda estrutura de apoio a 
embarcações deverá possuir 
sinalização em terra e sobre as águas, 
necessária à orientação e segurança do 
tráfego de veículos e embarcações, de 
acordo com as normas da Capitania 
dos Portos.

Art. 209 (continuação)
§5º Toda estrutura de apoio náutico deverá 
possuir sinalização em terra e sobre as águas, 
necessária à orientação e segurança do tráfego 
de veículos e embarcações, de acordo com as 
normas da Capitania dos Portos.
§ 6º Revogado

A alteração do artigo 209 se 
faz necessária pois 
importante a previsão de 
regulamentação técnica em 
consonância com o 
planejamento territorial da 
orla para definir os 
parâmetros de acordo com 
o tipo e complexidade da 
estrutura.
Ainda há correção de termo 
técnico substituindo-se o 
termo estruturas de apoio a 
embarcações pelo 
adequado: estruturas de 
apoio náutico
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Art. 210 As pequenas estruturas de 
apoio a embarcações, assim 
consideradas aquelas com largura 
máxima de três metros e comprimento 
máximo de vinte metros, cuja 
construção não necessite de aterros, 
dragagens, estruturas de proteção 
contra ondas e marés, nem instalações 
de apoio em terra serão analisadas de 
forma sumária, sendo dispensados das 
exigências dos §§ 2º e 4º do art. 209.

Art. 210 Revogado Contemplado no artigo 209, 
visto que regulamentação 
específica trará as 
definições de forma 
detalhada para cada tipo de 
acordo com o porte.
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