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Estado de Santa Catarina
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MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA O
PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR CÓDIGO DE OBRAS.

Art. 1º Altera-se os incisos XLIX, LXXVII e LVII do art. 3º da Lei
Complementar n. 060, de 2000, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“XLIX - Mezanino: uma das possíveis partes do piso intermediário
aberto entre o piso e o teto de um pavimento, que atenda as seguintes
condições: não constituir unidade autônoma, ter área equivalente a no
máximo 50% (cinquenta por cento) do compartimento do pavimento
inferior e não ser subdividido, admitindo-se sanitários, áreas técnicas e
demais disposições vigentes, derivada de análise técnica competente.
LXXVII - Sobreloja: uma das possíveis partes do piso intermediário em
pavimento comercial e/ou de serviços, situado entre o piso e o teto do
pavimento e sem utilização como unidade autônoma cuja área total é
limitada a 60% (sessenta por cento) do pavimento inferior. Quando a
sobreloja ou parte dela esteja vinculada a lojas ou áreas de circulação
de uso público ou coletivo do pavimento inferior as áreas de sobreloja
devem ser consideradas como mezaninos.
LVII - Pavimento: entrepiso de uma edificação, desconsiderados os
pisos intermediários.”

Art. 2º Altera-se o caput do art. 7º da Lei Complementar n. 482, de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º As definições adotadas para aplicação desta lei estão definidas
no Anexo G01 e conforme código de obras e edificações de
Florianópolis."

Art. 3º Altera-se o Inciso XVIII do art. 5º da Lei Complementar n.
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"XIII - excetuando as habitações unifamiliares, as demais licenças de
construir deverão obedecer a diretrizes dos órgãos de planejamento
acerca do fornecimento de infraestrutura, em especial água, luz,
escoamento predial e esgoto. O município poderá, sempre que julgar
conveniente, requisitar dos órgãos e empresas que detém
responsabilidades sobre infraestrutura, previsões de fornecimento para
setores urbanos inteiros, utilizando esses dados com vistas à gestão
territorial, para análise e licenciamento das construções."

Art. 4º Altera-se o inciso I do §1º, o inciso I do § 2º, inclui o inciso
XII ao §3º e inclui §6º do art. 42 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam
a vigorar com as seguintes redações:
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“Art. 42 (...)
§1º (...)
I - Área de Preservação Permanente (APP) – trata-se de área
recoberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, bem como de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(...)
§2º (...)
I - As Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL) – são os espaços
territoriais destinados ao amortecimento das Áreas de Preservação
Permanente (APP) e Unidades de Conservação (UC), à salvaguarda
de funções ambientais e paisagísticas, bem como à proteção de risco
geológico e hidrológico, as quais permitem usos urbanos de baixa
densidade, subdividindo-se em:
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); e
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.
(...)
§3º (...)
XII - Área de Parque Tecnológico (APT) – são aquelas que demarcam os
parques tecnológicos, regidas por legislação específica ou, na ausência
desta, pelas definições desta Lei.
(...)

§6º Lotes oriundos de parcelamento do solo aprovado e recebido em
zoneamentos de macro área de uso urbano e que passaram a
constituir macro área de transição em lei posterior poderão adotar os
parâmetros urbanísticos de zoneamento de macro área de uso urbano
adjacente, mediante estudo técnico que deve observar critérios de
vizinhança.”

Art. 5º Altera-se o caput do art. 43 e o §1º, bem como revoga-se o
II, III, §2º do art. 43, da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar
com as seguintes redações:

“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
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preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, bem como de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
(...)
II – (Revogado); e
III – (Revogado).
§1º São Áreas de Preservação Permanente (APP) os seguintes
ecossistemas e espaços naturais:
(...)
II - praias, costões, promontórios, tômbolos, restingas geológicas em
formação e ilhas secundárias;
(...)
§2º (Revogado)”

Art. 6º Inclui o art. 44-A e 44-B na Lei Complementar n. 482, de
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 44-A As Áreas de Preservação Permanente (APP) decorrentes de
legislação federal, estadual ou municipal estão integralmente
protegidas pelo Município ainda que não delimitadas nos mapas de
zoneamento.
Art. 44-B No caso de divergência entre a delimitação das Áreas de

Preservação Permanente (APP) constante nos 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 que poderão ser realizados pelo interessado, com base em
termo de referência estabelecido pelo órgão ambiental.
§2º Nos casos em que a reavaliação determinar a inexistência das
características de APP ou APL em áreas demarcadas nos mapas de
zoneamento como tal, a área em questão deverá sofrer redefinição de
seus limites urbanísticos de uso e ocupação do solo, segundo critérios
de vizinhança definidos em regulamentação específica.”

Art. 7º Altera-se o art. 51 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 São usos permitidos em APP as atividades eventuais ou de
baixo impacto ambiental mediante autorização do órgão ambiental.”

Art. 8º Altera-se o art. 52 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“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, respeitando as diretrizes definidas pelos órgãos de
planejamento.”

Art.9º Altera-se o caput art. 54 e inclui os incisos I e II no referido
artigo constante na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com
as seguintes redações:

“Art. 54 Os limites de uso e 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 segundo critérios dos órgãos de planejamento;
II - As áreas demarcadas como Áreas Comunitárias Institucionais (ACI)
em terrenos de propriedade particular estarão sujeitas à prévia análise
do regime de domínio, onde aquelas privadas poderão adotar os
parâmetros urbanísticos de zoneamento de macro área de uso urbano
adjacente, mediante estudo técnico que deve observar critérios de
vizinhança.”

Art. 10º Altera-se o art. 56 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56 As torres e equipamentos complementares de comunicação,
energia e segurança deverão observar critérios de inserção quando
definido pelo poder público.”

Art. 11º Altera-se o caput do art. 58 e inclui-se o art. 58-A na Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 58. Em Áreas Verdes de Lazer (AVL) será permitida a construção
e licenciamento de equipamentos e edificações de uso coletivo ou
interesse público, inclusive para ocupações preexistentes, mediante
análise da característica e porte da AVL, tais como: apoio ao lazer ao
ar livre, quadras esportivas, edificações para fins administrativos,
ambientais, comunitários, educacionais e de cultura, turísticos,
comerciais e de serviços, de segurança e conservação da área,
bicicletários e pontos de táxi.
Art. 58-A. As áreas demarcadas como Áreas Verdes de Lazer (AVL) em
terrenos de propriedade particular estarão sujeitas à prévia análise do
regime de domínio, onde aquelas privadas poderão adotar os
parâmetros urbanísticos de zoneamento de macro área de uso urbano
adjacente, mediante estudo técnico que deve observar critérios de
vizinhança.”
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Art. 12º Altera-se o art. 59 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59 Para fins de Adequação do Uso do Solo para instalação de
atividades econômicas, incluindo a troca de uso de edificações, as
atividades econômicas (CNAE), serão enquadradas, seguindo
diretrizes do órgão de planejamento, conforme a atividade efetiva,
ainda que secundária, e de acordo com agrupamentos listados nos
anexos, partes integrantes desta Lei Complementar.”

Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“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; Adequados com
limitações especiais; Tolerados; ou Proibidos, conforme definições e
classificação constante nas tabelas e mapas partes integrantes desta
Lei Complementar ou enquadradas pelo órgão de planejamento.
Art. 61-A Nas Macro Áreas de Uso Urbano, quando em um mesmo
terreno incidirem zoneamentos diferentes, estes poderão:
I – Estender o uso do solo do zoneamento frontal, mantendo os limites
de ocupação previstos no zoneamento original, nunca superior à 100
(cem) metros de profundidade.
II - Estender o uso do solo e os demais parâmetros urbanísticos do
zoneamento frontal quando existir zoneamento frontal com dimensão
menor que 50 (cinquenta) metros no alinhamento.
Art. 61-B Os zoneamentos frontais do lote deverão ter aplicabilidade
mínima de 50 (cinquenta) metros de profundidade, tanto em uso
quanto em ocupação.
Art. 61-C Para efeito dos artigos 61-A e 61-B serão observados os
alinhamentos, considerando a previsão de recuos viários, quando
houver.
Art. 61-D Poderão adotar o uso e ocupação do solo do zoneamento
adjacente, os seguintes casos:
I - Zoneamento que corresponda a menos de 20% da área do lote, cuja
área total deste seja inferior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados).
II - Zoneamentos que corresponderem a menos de 10% em quadras
cuja área total desta seja inferior a 30.000 m² (trinta mil metros
quadrados) e seu perímetro completamente definido por logradouros
públicos.”
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Art. 14º Inclui o art. 63-A e seus incisos I, II, III, par. §1º, §2º, §3º na
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

“Art. 63-A Serão admitidas a ocupação do piso intermediário ao nível
das sobrelojas e mezaninos, podendo:
I - O piso intermediário exceder o perímetro do pavimento vinculado
desde que limitado aos limites da taxa de ocupação total deste em
relação ao pavimento inferior.
II – Considerar áreas sem conformação de mezanino vinculado ao
pavimento inferior.
III - Em pavimento comercial e/ou de serviços, ocupar com espaços
coletivos e áreas de garagens.
§1º A área ocupada pelo piso intermediário será computada no
coeficiente de aproveitamento salvo exceções previstas nesta lei.
§2º Acessos verticais vinculados ao compartimento do piso inferior são
obrigatórios somente quando conformarem unidade autônoma.
§3º Não serão admitidas unidades autônomas exceto aquelas que são
parte da unidade do piso inferior vinculadas por mezanino e circulação
vertical própria.”

Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV,
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, inclui o art. 64-A,
64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei Complementar n. 482, de 2014, que
passam a vigorar com as seguintes redações:

"Seção I-A
Dos Incentivos ao Uso Misto
Art. 64 A fim de incentivar o uso misto nas Macro Áreas de Usos
Urbanos, fica o Município autorizado a dar incentivos em forma de
índices urbanísticos, mediante critérios específicos, que contenham
uso residencial ou habitacionais transitórios, fachada ativa vinculada a
espaço público ou área de fruição pública, sendo que ficam restritos ao
acréscimo máximo de:
I – a altura máxima (HE), estabelecida para zoneamentos em que o
gabarito máximo seja acima de 4 pavimentos, poderá ser ultrapassada
em no máximo 25% (vinte e cinco por cento) e para zoneamentos até 4
pavimentos, poderá ser ultrapassada em no máximo 50% (cinquenta
por cento), sendo também assegurado o acréscimo de gabarito em
pelo menos um pavimento para todos os casos.
II – o incentivo para Taxa de Ocupação ficará limitado em, no máximo,
1/3 (um terço) acima da Taxa de Ocupação estabelecida para o
zoneamento em questão.
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III - (Revogado)
IV – o incentivo para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo fica
limitado pelos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II deste artigo.
Seção I-B
Do Incentivo à Arte Pública
Art. 64–A Os empreendimentos que investirem em Arte Pública
poderão beneficiar-se com o incremento construtivo de acréscimo de
2% (dois por cento) no coeficiente de aproveitamento e na taxa de
ocupação, respeitados os demais limites urbanísticos e
regulamentação específica.
Seção I-C
Do Incentivo à Área de Preservação Permanente - APP
Art. 64–B Como forma de incentivar a promoção da preservação da
cobertura vegetal e proteção das áreas de APP os empreendimentos
poderão beneficiar-se com:
I – acréscimo de percentual no coeficiente de aproveitamento, taxa de
ocupação e gabarito, a ser aplicado exclusivamente na área do
empreendimento, no zoneamento que não for APP.
§1º O índice de coeficiente de aproveitamento concedido será de no
máximo 0,6 (zero vírgula seis), vinculados a área efetivamente
protegida, obedecendo critérios de porte e localização, definidos em
norma complementar derivado de estudo técnico.
§2º A distribuição de índices nos demais zoneamentos, os limites de
incentivo ao número de pavimentos e taxa de ocupação serão
derivados de estudo técnico.
§3º As áreas non aedificandi não se aplicam os acréscimos de
coeficiente de aproveitamento deste artigo.
Seção I-D
Do Incentivo à Sustentabilidade
Art. 64–C Os empreendimentos que investirem em promoção do
desenvolvimento ecologicamente sustentável das edificações,
implantando tecnologias construtivas ou instalações que promovam a
redução do impacto sobre o meio ambiente, sendo elas não
obrigatórias, poderão beneficiar-se com o incremento construtivo de
acréscimo de 2% (dois por cento) no coeficiente de aproveitamento e
taxa de ocupação, respeitados os demais limites urbanísticos e
regulamentação específica.
Seção I-E
Do Incentivo à Fruição Pública
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Art. 64–D Poderá ser concedido, mediante regulamentação específica,
incentivo aos empreendimentos que implementarem a fruição pública
com o incremento construtivo de 1,5 (uma vez e meia) o coeficiente de
aproveitamento sobre a área de fruição pública gerada, a ser aplicado
exclusivamente na área do empreendimento, adequando os demais
limites urbanísticos, nos seguintes casos:
I - na fachada do lote destinado a passagem de pedestres e ciclistas,
e/ou espaços de estar e convivência.
II – abrir passagem de conexão e acesso público entre logradouros
e/ou para áreas públicas e de interesse como orla, parques,
patrimônios históricos, entre outros, desde que não existam outras
passagens públicas a menos de 125 (cento e vinte e cinco) metros.
III - que permitam a permeabilidade visual às áreas públicas e de
interesse como orla, parques, patrimônios históricos, marcos visuais,
monumentos, entre outros.
§1º será permitida a ocupação aérea e de subsolos das passagens de
conexão e/ou espaços de estar e convivência.
§2º serão desconsideradas neste incentivo aquelas áreas de fruição
vinculadas ao incentivo de uso misto.
Seção I-F
Incentivo Para Habitação De Interesse Social
Art. 64–E - Projetos de Habitação de Interesse Social que destinarem e
executarem Equipamentos Públicos e Comunitários no
empreendimento terão direito a ganho de pavimentos, taxa de
ocupação e demais limites urbanísticos aplicáveis, a ser regulamentada
em norma específica.
Art. 64–F Os incentivos urbanísticos para a AEIS, mediante análise ou
diretrizes dos órgãos de planejamento definidos em regulamentação
específica serão aplicáveis somente para habitação multifamiliar,
incluindo aquelas de uso misto, subdividem-se de acordo com as
categorias de renda familiar da seguinte forma:
I - HBR: acréscimo de 3 (três) pavimentos com respectivo acréscimo na
altura, 30% na Taxa de Ocupação (TO) nos pavimentos onde não
houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada, aumento do coeficiente
de aproveitamento (CA) proporcional ao potencial construtivo gerado
pela ampliação do número de pavimentos, afastamentos diferenciados
segundo regulamentação.
II - HMP: acréscimo de 2 (dois) pavimentos com respectivo acréscimo
na altura, 25% na Taxa de Ocupação (TO) nos pavimentos onde não
houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada e aumento do coeficiente
de aproveitamento (CA) máximo proporcional ao potencial construtivo
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gerado pela ampliação do número de pavimentos, respeitado os
afastamentos mínimos e demais disposições desta norma.
III - HM: acréscimo de 1 (um) pavimento com respectivo acréscimo na
altura, de 20% na Taxa de Ocupação (TO) nos pavimentos onde não
houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada e aumento do coeficiente
de aproveitamento (CA) máximo proporcional ao potencial construtivo
gerado pela ampliação do número de pavimentos, respeitando os
afastamentos mínimos e demais disposições desta norma.
§1º Não poderá ser transferido o direito de construir gerado a partir dos
incentivos de construção referidos nos casos dos incisos I, II e III.
§ 2º Os incentivos concedidos a AEIS poderão ser aplicados a projetos
específicos dentro das ZEIS e nas demais Macro Áreas de Uso Urbano
segundo diretrizes urbanas e de habitação social do Município.
Seção I-G
Regras Gerais dos Incentivos
Art. 64–G – Será permitida a utilização de mais um incentivo previsto
neste capítulo, para um mesmo empreendimento, os quais terão seus
respectivos incentivos somados.
Art. 64–H - Na ausência de regulamentação específica os projetos que
utilizarem de um ou mais incentivos deste Capítulo, poderão:
I- Aplicar taxa de ocupação livre no Pavimento de Cobertura, não
sendo contabilizado o Coeficiente de Aproveitamento na área total
computável do empreendimento, mantendo os afastamentos mínimos
estabelecidos no anexo G01.
II- Aplicar afastamento lateral e fundos de 1/7 (um sétimo) da altura da
fachada (HF).
III - Ocupar subsolo em até 80% (oitenta por cento) do terreno.
IV- Dispensar a exigência de vagas de estacionamento para a área
gerada por meio da aplicação dos incentivos.
V- Aplicar nos pavimentos que ultrapassem o gabarito original recuos e
taxa de ocupação igual ao pavimento inferior a estes.”

Art. 16º Altera-se os §2º, §3º, §4º e §5º do art. 65, na Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 65. (...)
§2º Os terrenos em aclive ou declive poderão ser divididos em secções
planas para fins de cálculo dos gabaritos.
§3º Não serão considerados no cálculo da altura da edificação, os
telhados com ângulo igual ou inferior a 45º (quarenta e cinco graus), os
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terraços descobertos, chaminés, casas de máquinas, reservatórios, o
pavimento de cobertura em edificações com 3 (três) ou mais
pavimentos, antenas, heliponto e demais equipamentos de serviço
implantados na cobertura e demais definições do código de obras.
§4º Edificações categorizadas em norma complementar, que
necessitem entrepisos técnicos, terão o direito de adicionar altura de
cada entrepiso na altura máxima definida na Tabela de Limites de
Ocupação. (ANEXO F01).
§ 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. (ANEXO F01).”

Art. 17º Altera-se o caput do art. 66 e altera o parágrafo único do
art. 66. da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

“Art. 66. Não serão computados para determinação de número de
pavimentos (gabarito), os subsolos, os térreos com garagem em pilotis
nos bairros em que não seja indicada a execução de subsolos, os
mezaninos e sobrelojas, os telhados desde que não sejam passíveis
de ocupação, os terraços jardins descobertos, os sótãos em
residências unifamiliares, o pavimento de cobertura, os terraços
descobertos, as casas de máquinas, as chaminés, as caixas d´água,
instalações de serviço, segurança, proteção contra incêndio
implantadas na cobertura e demais elementos construídos definidos no
código de obras e sua regulamentação.
Parágrafo único - Nas áreas em que haja comprometimento ou risco ao
lençol freático ou aquíferos ou ainda nas áreas alagáveis ou
inundáveis, quando da impossibilidade da execução de subsolos, será
admitida a construção de um pavimento térreo com a presença de
garagem em pilotis sem prejuízo da utilização do pavimento para
outras áreas coletivas ou privadas, elevando-se o gabarito em um
pavimento e a altura da edificação (HE) em 3,6 (três virgula seis)
metros.”

Art. 18º Altera-se os incisos I, II, III, IV e V, incluem-se as alíneas a)
e b) no inciso I e os incisos VI e VII, altera-se o parágrafo único, revoga-se os
seus incisos I e II, sendo ambos no art. 69 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passam a vigorar com as seguintes redações:

"(…)
I – Áreas de Garagens, exceto:
a) Vagas de veículos automotores excedentes a uma vez e meia ao
número de unidades autônomas em edificações multifamiliares; e
b) Pavimentos de garagem em Edifícios garagem.
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II - Sótãos em edificações unifamiliares.
III - áreas e equipamentos de lazer descobertas, e implantados no nível
natural do terreno ou no terraço da edificação.
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 - Áreas de sobrelojas de uso não residencial configuradas como
mezaninos.
VI – As áreas de uso coletivo localizadas no pavimento de cobertura.
VII – bicicletários e paraciclos.
Parágrafo único. Deverão ser observadas, quando houver, critérios
específicos do código de obras e normas complementares.
I – (Revogado)
II – (Revogado)."

Art. 19º Altera-se os incisos II, III e IV e incluem-se os incisos VI e
VII no art. 70 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

"Art. 70. (...)
II – Pérgolas.
III - marquises e toldos fixados junto à fachada.
IV - Beirais ou coberturas externas junto à fachada com até um metro e
vinte centímetros.
(...)
VI - Brises e elementos arquitetônicos de fachada e seus sistemas de
fixação.
VII - Elementos de baixo impacto de acordo com o código de obras e
sua regulamentação."

Art. 20º Altera-se as alíneas a), b) e c), do inciso I, o inciso II e as
alíneas a), b), e c), revoga-se o inciso III, a alínea d) do inciso I, a alínea d) do
inciso II e altera-se o §1º do art. 71 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que
passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 71 (...)
I – (...)
a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no Polígono Central,
poderão ocupar até 100% (cem por cento) do terreno.
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b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do polígono central,
poderão ocupar até 80% (oitenta por cento) do terreno.
c) nas áreas de zoneamento ARM, ARP e ATR onde é permitido quatro
ou mais pavimentos, poderão ocupar até 80% (oitenta por cento) do
terreno.
d) (Revogado)
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 100% (cem por cento) do terreno.
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do polígono central,
poderá ocupar até 80% (oitenta por cento) do terreno.
c) nas áreas de zoneamento ARM, ARP e ATR onde esteja permitido
quatro ou mais pavimentos, poderão ocupar até 80% (oitenta por
cento) do terreno.
d) (Revogado)
III – (Revogado)
(...)
§ 1º Em hotéis localizados em ATR, o primeiro e segundo pavimentos
poderão ocupar até oitenta por cento do terreno desde que não sejam
destinados a unidade de hospedagem, e 60% (sessenta por cento)
quando incluir unidades de hospedagem."

Art. 21º Altera-se o §1º, §3º, §4º e §5º e revoga o §6º do art. 73 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 73. (...)
(...)
§1º Serão permitidas, na área do afastamento frontal: as marquises, os
beirais, sacadas e balanço da edificação que tenham avanço sobre o
afastamento, no máximo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de
profundidade, planos horizontais, brises e beirais com até 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros) e demais definições do código de
obras.
(...)
§3º Quando não existir diretriz dos órgãos de planejamento, nos locais em
que a largura das vias existentes não corresponder às caixas
programadas nesta Lei Complementar as edificações deverão respeitar os
afastamentos frontais mínimos medidos a partir do eixo da via.
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§4º Obedecendo diretrizes dos órgãos de planejamento, em vias
determinadas por estes, os empreendimentos que ampliarem os
passeios em 2(dois) metros em relação aos alinhamentos previstos
nesta lei serão admitidas edificações sem afastamento frontal.
§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 70º (setenta graus) medido a partir do eixo
da via, desconsiderando volume de reservatório, circulação vertical,
heliponto de emergência, antenas, chaminés e elementos
arquitetônicos de baixo impacto.
§6º (Revogado)".

Art. 22º Altera-se o caput do art. 74, o §1º e §3º, bem como revoga
o §2º da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

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

Art. 23º Altera-se o caput do art. 75 e inclui no mesmo artigo os
incisos I e II e §1º e §2º na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a
vigorar com as seguintes redações:

“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 7,50 m (sete metros e cinquenta 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.
§ 1º Os afastamentos laterais e de fundos poderão variar conforme a
altura da fachada (HF) para cada face, trecho da fachada, e pavimento
da edificação, admitindo-se escalonamento.
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§2º Excluindo os pavimentos de embasamento, o escalonamento por
faces de fachada deverá considerar o agrupamento com mesmo
afastamento de no mínimo 2 (dois) pavimentos para edificações de até
6 pavimentos e de no mínimo 3 (três) pavimentos para edificações
acima de 6 pavimentos.
§3º Para todos os casos o afastamento da circulação vertical segue o
previsto no inciso I.

Art. 24º Inclui o art. 75-A, §1º e §2º, art. 75-B, §1º e §2º, art. 75-C e o
art. 75-D, incisos I, II, III e IV na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 75-A O embasamento das edificações que utilizam taxa de
ocupação diferenciada, conforme art. 71, é isento de afastamentos
laterais e fundos, limitado à altura de base (HB) em 9 (nove) metros.
§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo
Central, a altura de base (HB) poderá ser acrescida em no máximo 3
(três) metros onde houver mezanino ou sobreloja.
§2º A isenção de afastamentos não se aplica aos terrenos
confrontantes com a orla marítima, lacustre, lagunar ou fluvial, exceto
quando separada por via pública ou área de fruição pública com
largura mínima de 10 (dez) metros.
Art. 75-B A altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m (dez metros
e cinquenta centímetros).
§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo
Central, a altura de vizinhança (HV) máxima será de 13,50m (treze
metros e cinquenta centímetros) quando houver piso intermediário
vinculado mezanino ou sobreloja.
§2º As faces do embasamento acima da altura de vizinhança (HV)
deverão obedecer a afastamento de 1/5 de sua altura, respeitado o
mínimo de 3 (três) metros.
Art. 75-C Mediante análise ou diretrizes dos órgãos de planejamento,
poderão ser estabelecidos afastamentos diferenciados para os lotes
derivados de loteamentos de Interesse Social quando da sua
aprovação.
Art. 75-D Serão admitidos nos afastamentos laterais e de fundos:
I – Planos horizontais, brises e beirais com até 1,50m (um metro e
cinquenta centímetros) desde que desvinculados das divisas
correspondentes em pelo menos 0,80m (zero vírgula oitenta metros) e
de acordo com normas complementares ao código de obras.
II - Elementos arquitetônicos de fachada e seus sistemas de fixação de
acordo com normas complementares ao código de obras.
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III – Subsolos.
IV-  Pérgolas.”

Art. 25º Inclui o art. 78-A, 78-B, §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §7º e o
art. 78-C na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

"Art. 78-A Os espaços livres definidos como afastamentos não são
edificáveis, ressalvando o direito à realização de obras assentadas e
limitadas em altura de baixo impacto em relação ao nível natural,
cercas e fechamentos de áreas necessárias à segurança, instalações e
serviços, em obediência ao código de obras e regulamentações
específicas.
Art. 78-B 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.
§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 2m (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.
§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 7m (sete metros)
em relação ao eixo da via, salvo diretriz dos órgãos de planejamento.
§6º A área atingida pela ampliação do sistema viário dará direito ao
proprietário de utilizar o índice correspondente para a edificação ou
alienar, mediante escritura pública, área equivalente ao potencial
construtivo não utilizado.
§7º Em vias existentes, não hierarquizadas como indispensáveis às
conexões viárias entre diferentes setores da cidade e onde mais de
três quartos dos lotes estejam ocupados, respeitados eventuais
impedimentos de salubridade pública, é admissível estabelecer recuos
próprios, baseados em realidades consolidadas, após estudos
específicos.
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Art. 78-C As áreas para embarque e desembarque devem ser
implantadas no interior do lote, ressalvadas soluções apontadas em
Diretrizes Urbanísticas."

Art. 26º Altera-se o caput do art. 79, o §1º, §2º, §3º, §4º, §5º e §6º e
revogam-se o §7º, §8º e §10. do art. 79, da Lei Complementar n. 482, de 2014, que
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 79. O número de vagas de estacionamento, são estabelecidos no
anexo Tabela E01- Estacionamentos, sendo que os acessos, padrões e
dimensionamento obedecerão às definições do código de obras e
edificações do município de Florianópolis, quando couber, e demais
diretrizes dos órgãos de planejamento.
§1º Quando no mesmo terreno coexistirem usos e atividades
diferentes, o número de vagas exigidas será igual à soma das vagas
necessárias para cada uso e atividade, admitindo-se o
compartilhamento quando os usos operarem em horários distintos.
§2º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres, assim como as
edificações destinadas ao uso residencial, comercial e/ou de serviços
localizadas no Polígono Central ficam dispensadas da exigência de
vagas de estacionamento de automóveis.
§3º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres, assim como as
edificações destinadas ao uso residencial, comercial e/ou de serviços
localizadas no Triângulo Central ficam dispensadas da exigência de
vagas de estacionamento de automóveis, salvo diretrizes dos órgãos
de planejamento.
§4º Em todo o Distrito Sede, os restaurantes, bares e afins serão
dispensados de possuir vagas de estacionamentos de automóveis.
§5º Empreendimentos comerciais e de serviços com área construída
menor ou igual a (duzentos e cinquenta) 250m² são dispensados das
exigências de vagas de automóveis.
§6º As rampas de acesso, os refúgios de acesso de veículos, a
automatização de vagas, as paradas de caminhões de serviços e
veículos de emergências obedecerão a diretrizes dos órgãos de
planejamento.
§7º (Revogado)
§8º (Revogado)
(…)
§10. (Revogado)"

Art. 27º Altera-se o caput do art. 83 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 83. As áreas de estacionamento descobertas deverão ser
arborizadas.”

Art. 28º Altera-se o caput do art. 85 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 85. A instalação dos PGT’s com acessos ou saídas de veículos
automotores 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 emissão de diretrizes
urbanísticas."

Art. 29º Inclui o parágrafo único no art. 88 da Lei Complementar n.
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 88 (...)
Parágrafo único. Excluem-se da área parcelável as áreas de
atingimento do sistema viário.”

Art. 30º Altera-se o § 1º e § 2º do art. 90 da Lei Complementar n.
482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 90. (...)
§1º A soma das Áreas Verdes de Lazer (AVL) nos projetos de
parcelamento do solo deverão ter área mínima total de 2.000m² (dois
mil metros quadrados) e observar as diretrizes previstas no art. 91.
§2º As Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) nos projetos de
parcelamento do solo deverão ter superfície contínua de no mínimo
1.000m² (mil metros quadrados) e observar as diretrizes no art. 91. (...)”

Art. 31º Inclui os artigos 90-A e 90-B na Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 90-A. Os imóveis submetidos a qualquer modalidade de
parcelamento poderão redistribuir entre lotes resultantes do
parcelamento, as proporções dos zoneamentos incidentes no imóvel
originário.
Art. 90-B. Ficam dispensadas de doação Áreas Verdes de Lazer (AVL)
e Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) os desmembramentos
quando a área total prevista para as Áreas Verdes de Lazer (AVL) e
Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) não alcançarem as respectivas
áreas definidas no artigo 90.”

Art. 32º Altera-se o caput do art. 91 e revoga-se o parágrafo único
daquele artigo na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 91. A elaboração do projeto de loteamento e condomínio
unifamiliar, deverão observar diretrizes dos órgãos de planejamento,
quando existirem, para orientar a localização e programa das áreas
verdes, localização das áreas comunitárias, o traçado e características
do sistema viário principal, a distribuição dos zoneamentos incidentes e
a conectividade com os arruamentos existentes.
Parágrafo Único. (Revogado)”

Art. 33º Altera-se o caput do art. 92 na Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. Incluem-se dentre as exigências obrigatórias dos artigos 35 e
37 da Lei n. 1.215, de 1974, o projeto e a execução das calçadas que
deverão ter largura mínima de três metros.”

Art. 34º Altera-se o caput do art. 108 e revogam-se os incisos I, II e
III daquele artigo na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 108 A aprovação de condomínios residenciais unifamiliares ficará
condicionada à emissão de diretrizes urbanísticas.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)"

Art. 35º Altera-se o caput do art. 112 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 112. O afastamento mínimo para as edificações será de 1,50m
(um metro e cinquenta centímetros) dos limites da área de uso
exclusivo, exceto em conjunto construído como Condomínio
Residencial Multifamiliar Horizontal."

Art. 36º Altera-se o art. 118, da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 118. Os condomínios multifamiliares, implantados em gleba, que
exijam a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),
deverão apresentar como parte integrante de emissão de diretrizes
urbanísticas, alternativas para destinação ou recursos para a promoção
de áreas de uso público, quando existir indicadores de carências de
áreas públicas no entorno imediato do empreendimento, em proporção
a ser estabelecida por estudo técnico, vinculado a densidade resultante
do empreendimento buscando-se compensar as carências locais:
I - Na opção de efetivar a destinação de área na área do próprio
empreendimento o coeficiente de aproveitamento da área, sem
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prejuízo dos incentivos previsto neste plano, poderá ser aplicado no
próprio empreendimento.
II - Na opção de efetivar a destinação de área no entorno do
empreendimento, fica reservado o direito ao índice equivalente da área
mediante aplicação dos índices resultantes, sem prejuízo dos
incentivos do plano, no próprio empreendimento.
III - Restando medida compensatória, a mesma pode considerar os
incisos I e II ou contrapartida financeira voltados a programa, ação ou
obra destinado a mitigação das carências relativas as áreas públicas
do entorno imediato do empreendimento.
§1º Mediante estudo técnico poderão ser excluídas áreas da exigência
prevista no caput deste artigo.”

Art. 37º inclui o art. 118-A e seu parágrafo único na Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 118-A. O licenciamento de projetos de edificação de qualquer uso
e porte em glebas com área superior a 10.000 m2, deverão apresentar
como parte integrante de emissão de diretrizes urbanísticas,
alternativas voltadas a conectividade entre vias do entorno,
conformação de quadras urbanas e destinação de áreas públicas,
considerando as hipóteses dos incisos I, II e III definidas no art. 118.
§1º Mediante estudo técnico poderão ser excluídas exigências
previstas no caput deste artigo.”

Art. 38º Altera-se o parágrafo único do art. 129 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 129. (...)
Parágrafo Único. As OUC passam a figurar como áreas prioritárias
para a implantação de ADI.”

Art. 39º Altera-se o caput do art. 130, revoga os incisos I, II e III e o
parágrafo único, bem como incluem-se o §1º, §2º, §3º, §4º e §5º da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"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, promovendo a ocupação urbana concentrada, qualificação
da infraestrutura básica, preservar o patrimônio ambiental, cultural e
paisagístico, promover o desenvolvimento econômico local e
promovam a inclusão social e a oferta adequada de moradia.
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I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)
Parágrafo único. (Revogado)
§1º Cada ADI será instituída por Lei Complementar específica, a partir
de estudos urbanísticos prévios das centralidades a serem realizados
pelos órgãos de planejamento urbano.
§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, especialmente naqueles onde necessite
adequação da infraestrutura.
§4º As ADI aplicam-se nas Macro Áreas de Uso Urbano dotadas de
suporte e infraestrutura adequadas, sendo que, no caso de
insuficiência de infraestrutura, estas deverão ser previstas na
aprovação do projeto.
§5º A aprovação de empreendimentos de qualquer porte em áreas
demarcadas como áreas prioritárias para a implantação de ADI deve
seguir, obrigatoriamente, diretrizes urbanísticas dos órgãos de
planejamento."

Art. 40º Cria a sessão XI e nela incluem-se os artigos 142-A na Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Sessão XI
(...)
Art. 142-A As Áreas de Urbanização Específica (AUE) são áreas para
futura expansão urbana a serem desenvolvidas através de Planos
Específicos de Urbanização.
§1º A estratégia de incorporação das áreas de expansão urbana a
Macro Área de Uso Urbano, bem como a priorização e os incentivos ao
seu desenvolvimento gradual serão regulados por ato do poder
executivo.
§2º Os terrenos limítrofes a outros zoneamentos urbanos, cuja área
inserida em AUE, total ou parcial, seja inferior a 20.000m² (vinte mil
metros quadrados), e com acesso por via hierarquizada, poderão ser
utilizar os limites de uso e ocupação dos zoneamentos adjacentes,
dispensada do desenvolvimento de PEU, caso este ainda não exista.
§3º As Áreas de Urbanização Específica (AUE) se tornarão parceláveis
a partir da aprovação do PEU ou nos casos que se enquadrarem do

Site: www.pmf.sc.gov.br - e-mail: geanloureiro@pmf.sc.gov.br
Telefone: (48) 3251-6066



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Casa Civil

§2º deste artigo e a partir deste tornar-se-ão parte da Macro Área de
Uso Urbano.”

Art. 41º Altera-se o caput do art. 147 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 147. Nas Áreas de Interesse Histórico-Cultural APC-1 e nos bens
protegidos através de tombamento, o remembramento e
desmembramento de lotes, a manutenção, conservação, restauração,
renovação, reabilitação, reforma, ampliação, construção, demolição,
comunicação visual, pintura, instalação de quaisquer elementos
externos às fachadas e controle climático do ambiente interno das
edificações seguirão orientações do SEPHAN, quando couber."

Art. 42º Altera-se o caput do art. 148 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 148 Os projetos de construções, ampliações, reformas, pinturas,
comunicação visual de edificações situadas no entorno de bens
protegidos seguirão orientações do SEPHAN, quando couber."

Art. 43º Inclui o §2º, altera-se e renumera-se o parágrafo único do
art. 150 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as
seguintes redações:

“Art. 150 (...)
§1º Nos lotes ou parcelas inseridos em APC, onde se inserem
edificações classificadas como P1 ou P2 podem ser admitidas novas
construções.
§2º Será permitida a instalação de equipamentos ou alterações
necessárias para viabilizar o uso, garantindo acessibilidade, segurança,
higiene e conforto ambiental.”

Art. 44º Inclui o art. 151-A e §1º na Lei Complementar n. 482, de
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 151-A 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.
§1º Os parâmetros de altura diferenciados daqueles estabelecidos no
parágrafo anterior serão definidos em planos de massa, segundo
diretrizes do SEPHAN."

Art. 45º Revoga-se o §6º e §7º e inclui-se o §9º no art. 190 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 190 (...)
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(...)
§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 urbanismo e engenharia,
atendidas as diretrizes da Política de Mobilidade e análise dos órgãos
de planejamento viário.”

Art. 46º Altera-se o caput do art. 191 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 191. A adequação de perfis, o dimensionamento, as caixas do
sistema viário, os alinhamentos das vias nos cruzamentos, os acessos
às interseções das diversas categorias de vias, as vias de circulação
de veículos sem saída, as rampas máximas nas vias, deverão
obedecer às diretrizes e especificações definidas pelos órgãos de
planejamento viário."

Art. 47º Altera-se o caput do art. 198 e inclui parágrafo único, na
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 198. Nos terrenos, parcial ou totalmente atingidos pelo sistema
viário projetado, o uso e ocupação do solo dependerá de prévia análise
do órgão de planejamento viário, que fundamentadamente poderá
redimensionar, realocar ou suprimir, desde que, atenda aos objetivos
principais de conectividade, mobilidade e interesse público.
Parágrafo Único. Não suprimida a via projetada sobre os terrenos
atingidos será permitida a aprovação e construção de uma residência
unifamiliar, com um pavimento e área máxima construída de 120m²
(cento e vinte metros quadrados), obedecidos os demais limites de
ocupação, ou aprovação de projeto e construção nos limites da Lei que
assegure a execução futura do sistema viário projetado enquanto não
transferidos ao domínio público."

Art. 48º Altera-se o caput, os incisos I, II, II e parágrafo único e
revogam-se os incisos IV e V do art. 201 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 201. A construção das calçadas, considerando todos os seus
elementos, e a locação e características de muros deverão obedecer a
diretrizes estabelecidos pelos órgãos de planejamento, obedecendo as
seguintes larguras mínimas:
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I – 3 (três) metros nas vias Locais.
II – 4 (quatro) metros nas vias Coletoras e Subcoletoras.
III – 5 (cinco) metros nas vias Arteriais.
IV – (Revogado)
V – (Revogado)
Parágrafo único. Existindo diretriz estabelecida pelos órgãos de
planejamento, as vias locais poderão observar solução diferenciada,
inclusive para as larguras da faixa de rolamento, passeios e calçadas.”

Art. 49º Altera-se o caput do art. 205 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 205. Os parcelamentos deverão criar acessos para pedestres à
orla marítima, fluvial e lacustre deverão estar localizados numa
distância não superior a cento e vinte e cinco metros um do outro,
tendo largura mínima de três metros.”

Art. 50º Inclui o art. 205-A e seus incisos I e II da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 205-A. Existindo diretriz estabelecida pelos órgãos de
planejamento, os empreendimentos deverão reservar acessos para
pedestres à orla marítima, fluvial e lacustre na forma de área de fruição
pública, sem prejuízo aos incentivos previstos nesta lei, nos seguintes
casos:
I – Quando o empreendimento ter testada frontal superior a 125
metros.
II – Em empreendimentos com testada frontal superior a 50 metros e
que sua implantação estiver numa distância superior a 75 metros de
um acesso existente ou projetado.”

Art. 51º Altera-se o caput e revoga-se o parágrafo único do art. 206
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 206. De acordo com diretrizes dos órgãos de planejamento deverá
ser observada faixa contínua de fruição pública junto a dunas, parques
ambientais, áreas de preservação de domínio público, orla marítima,
fluvial e lacustre.”

Art. 52º Altera-se e renomeia-se para parágrafo único o §1º do art.
209 e revogam-se os §2º, §3º, §4º, §5º e §6º da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 209 (...)
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Parágrafo Único. Os procedimentos para a construção, reforma ou
ampliação de estruturas de apoio náutico serão regulamentados pelos
órgãos de planejamento;
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)
§ 4º (Revogado)
§ 5º (Revogado)
§ 6º (Revogado)"

Art. 53º Altera-se o caput do art. 211, o §1º, §2º, e revoga-se o §3º
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 211. O número de vagas de estacionamento para veículos
motorizados e não motorizados, obedecerão às disposições e tabelas
integrantes desta Lei Complementar.
§ 1º Na hipótese de ampliação de edificações superando 15% da área
construída original, de qualquer tipo de uso ou atividade, prédios e
instalações com aumento da densidade e superfície construída ou
modificação de uso e atividade, o número de vagas de estacionamento
deverá ser ampliado proporcionalmente à ampliação e aumento da
demanda.
§2º É permitida a troca de uso das áreas destinadas a estacionamento
mediante projeto aprovado pelo município, desde que respeitados os
índices urbanísticos permitidos para o zoneamento, o número mínimo
de vagas necessário para o empreendimento.
§3º (Revogado)”

Art. 54º Revoga o §1º, incisos I e II, §2º, incisos I e II e §3º e
altera-se o caput e altera caput do art. 216 e da Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 216 Nas ZEIS, para fins de regularização fundiária e como
solução habitacional unifamiliar em casos de remanejamentos, poderão
ser aplicados os parâmetros específicos mediante análise dos órgãos
de planejamento.
§ 1º (Revogado)
I – (Revogado)
II – (Revogado)
§ 2º (Revogado)
I – (Revogado)
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II – (Revogado)
§ 3º (Revogado)"

Art. 55º Revoga o §1º, altera-se e renumera-se para parágrafo
único o §2º do art. 217 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 217 (...)
§1º (Revogado)
Parágrafo Único. Poderão ser estabelecidas novas AEIS pelos órgãos
de planejamento, mediante estudo técnico, devendo estar
preferencialmente localizadas nas Macro Áreas de Uso Urbano
próximas às redes de infraestrutura, zonas de centralidade com uso
misto de comércio, serviço, residência e meios de transporte coletivo.”

Art. 56º Inclui o art. 217-A na Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 217-A Nas AEIS os limites de ocupação do solo para habitação de
interesse social obedecerão ao zoneamento primário acrescido dos
incentivos aplicados."

Art. 57º Altera-se o caput, inclui o parágrafo único, revogam-se os
incisos I, II, III, §1º, §2º, §3º e §4º do art. 218, na Lei Complementar n. 482, de 2014,
que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 218 A aprovação de projetos de habitação de interesse social no
caso do inciso I será prioritária.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)
§1º – (Revogado)
§2º – (Revogado)
§3º – (Revogado)
§4º – (Revogado)
Parágrafo único - A aprovação e enquadramento de projetos de
habitação de interesse social depende da emissão de Certificado de
Interesse Social do empreendimento emitida por órgão responsável
pela política de habitação de interesse social do Município."

Art. 58º Altera-se o caput do art. 220 e revogam-se os incisos I, II,
III, IV, V, §1º e incisos I e II, §2º, §3º. §4º, §5º e §6º da Lei Complementar n. 482, de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 220. O sistema de circulação viário local nas AEIS e ZEIS deverá
obedecer às diretrizes dos órgãos de planejamento viário.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)
IV – (Revogado)
V – (Revogado)
§ 1º (Revogado)
I – (Revogado)
II – (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)
§ 4º (Revogado)
§ 5º (Revogado)
§ 6º (Revogado)"

Art. 59º Altera-se o caput e o revoga o parágrafo único do art. 227
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 227. Os 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, sendo: I – HBR, II -
HMP e III – HM cujos dimensões mínimas de lotes e frações ideais
para o caso de mais de uma unidade por lote será definido mediante
diretrizes dos órgãos de planejamento.
(...)
Parágrafo Único. (Revogado)”

Art. 60º Altera-se o caput do art. 236 e revoga os incisos I, II, III e
parágrafo único do art. 236 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 236 Ficam dispensadas as vagas de estacionamento para
conjuntos habitacionais de interesse social.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)
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Parágrafo Único. (Revogado)"

Art. 61º Inclui a seção VII-A, o art. 259-A, incisos I, I, III, IV, V e
parágrafo único na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com
as seguintes redações:

"SEÇÃO VII-A
DA OUTORGA ONEROSA DAS ALTERAÇÕES DE USO
Art. 259-A 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 vinculados a Adequação de Usos para Instalação de
Atividades Econômicas e Adequação de Usos para Aprovação e
Licenciamento de Edificações.
IV - Outros que possam a vir a ser instituídos por lei específica.
V - Troca de uso de áreas edificadas que tenham recebido incentivos
urbanísticos.
Parágrafo Único. A Outorga Onerosa da Alteração de Uso é aplicável
na Macro Área de Uso Urbano e deverá observar o número mínimo de
vagas de estacionamento previsto em lei, diretrizes de acessos,
padrões e dimensionamentos deles, quando couber.

Art. 62º Altera-se o caput do art. 270 e revoga o §1º, §2º e §3º da
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"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.
§ 1º (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)"

Art. 63º Altera-se o caput do art. 273 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 273. Serão passíveis de EIV empreendimentos e atividades,
públicas ou privadas, que na sua instalação, construção, operação,
reforma, ampliação ou funcionamento possam causar impactos ao
meio urbano, ao sistema viário, ao entorno ou à comunidade de forma
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geral, considerando os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e suas proximidades."

Art. 64º Revoga o parágrafo único do art. 276 da Lei Complementar
n. 482, de 2014.

Art. 65º Altera-se o caput do art. 277 e revogam-se o §1º, §2º e §3º
daquele artigo inserido na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 277. O Município deverá garantir a publicidade do Estudos de
Impacto de Vizinhança.
§1º (Revogado)
§2º (Revogado)
§3º (Revogado)"

Art. 66º Altera-se o caput do art. 278 e revoga o §1º, §2º, §3º, §14º,
§5º e §6º daquele artigo inserido na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 278 Será garantida a oitiva da população relativa à área de
influência do empreendimento sujeito ao EIV.
§1º (Revogado)
§2º (Revogado)
§3º (Revogado)
§4º (Revogado)
§5º(Revogado)
§6º (Revogado)"

Art. 67º Altera-se o caput do art. 281 e revogam-se o §1º, §2º e §3º
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 281. O licenciamento definitivo do empreendimento ou atividade
fica condicionado à aceitação do respectivo EIV 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 (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)"
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Art. 68º Altera-se o caput do art. 284 e §1º e §3º da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 284. Os Projetos Especiais se caracterizam por serem projetos
urbanísticos e de edificações, destinadas a uso público ou coletivo que,
não obstante sua relevância, por sua singularidade, não são
compatíveis com os padrões edilícios e urbanísticos de ocupação do
solo determinados pelo Plano Diretor.
§1º Os Projetos Especiais serão declarados de interesse público pelo
Chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho da Cidade e os órgãos
de planejamento.
(…)
§3º A equipe técnica multidisciplinar será criada por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal."

Art. 69º Altera-se o caput do art. 288 e seu parágrafo único da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 288 Os Planos Específicos de Urbanização são planos
urbanísticos detalhados, cujas propostas devem levar a soluções
emanadas e aprofundadas das Políticas de Desenvolvimento Municipal
deste Plano Diretor.
Parágrafo Único. Os Planos Específicos de Urbanização, reconhecido
o interesse público, serão iniciados mediante autorização do poder
executivo, ouvido o Conselho da Cidade e serão desenvolvidos
mediante supervisão dos órgãos de planejamento."

Art. 70º Altera-se o inciso III do art. 289 da Lei Complementar n.
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 (...)
III – incrementar a oferta de habitação social e promover a
regularização fundiária, urbanística e ambiental.”

Art. 71º Altera-se o caput do art. 292 e revogam-se o parágrafo
único, os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII alíneas a), b), c) d), e), f) e g), VIII, IX e X da
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 292 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir como
serviços ambientais programas de apoio e incentivos a preservação da
cobertura vegetal, incidindo sobre o conjunto dos espaços urbanos da
cidade e nas inserções de arquitetura e equipamentos que amenizem o
consumo de energia e o impacto sobre o meio ambiente, podendo
ainda, estabelecer diferenciação tributária e conceder créditos
construtivos para aqueles que cumpram os padrões e limites
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estabelecidos nos programas, como forma de promoção do
desenvolvimento ecologicamente sustentável."
Parágrafo Único. (Revogado)
I - (Revogado)
II - (Revogado)
III - (Revogado)
IV - (Revogado)
V - (Revogado)
VI - (Revogado)
VII - (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)
c) (Revogado)
d) (Revogado)
e) Revogado)
f) (Revogado)
g) (Revogado)
VIII - (Revogado)
IX - (Revogado)
X - (Revogado)"

Art. 72º Altera-se o Título IV, o caput, inclui o §1º ao art. 296 da Lei
Complementar n. 482, de 2014 que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Título IV
Rede Municipal de Planejamento e Gestão Territorial - REPLAN
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 296. Fica criada a Rede Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial (REPLAN), com vista a eficiência do processo de
planejamento e gestão territorial, através da implementação,
acompanhamento e avaliação do Plano Diretor, bem como das
políticas, planos, programas, projetos, obras e atividades dele
decorrentes.”
§1º São objetivos da REPLAN:
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I – Produzir, manter, disponibilizar e avaliar informações e indicadores
urbanos.
II – Acompanhar a implementação do Plano Diretor de Florianópolis e
seus instrumentos.
III – Atualizar e promover a revisão do Plano Diretor.
IV –Integrar os órgãos de planejamento através de redes
complementares, planos, programas e projetos;
V – Promover parcerias entre as diferentes esferas do Poder Público e
os diversos segmentos da sociedade.
VI – Promover a transparência.
VII - Promover a participação popular.”

Art. 73º Altera-se o caput, revoga os incisos I, II, III, IV e V, e inclui
o §1º, §2º e §3º do art. 297 da Lei Complementar n. 482, de 2014 que passam a
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 297. Fica criado o Sistema de Informações Territoriais, vinculado
ao IPUF, visando especialmente apoiar a REPLAN, coletar, armazenar,
processar, atualizar, consolidar, simular, disponibilizar dados,
informações e indicadores.
I – (Revoga)
II – (Revoga)
III – (Revoga)
IV – (Revoga)
V – (Revoga)
§1º O Sistema de Informações Territoriais incluirá:
I – Cadastro territorial.
II – Cadastros temáticos.
III - Bancos de dados geográficos.
IV – Informações temáticas.
V – Pesquisas e estudos elaborados.
VI - Indicadores territoriais.
VII – outras informações relevantes para o planejamento e gestão
territorial.
§2º O Sistema de Informações Territoriais terá como repositório
principal o banco de dados geográficos oficial do município.

Site: www.pmf.sc.gov.br - e-mail: geanloureiro@pmf.sc.gov.br
Telefone: (48) 3251-6066



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal da Casa Civil

§3º O IPUF contratará, executará e manterá as atividades e serviços
necessários para o funcionamento do Sistema de Informações
Territoriais.”

Art. 74º Altera-se o caput e parágrafo único do art. 310 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 310. O Conselho da Cidade será presidido pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal e sua Secretaria ao IPUF.
Parágrafo único. Em sua ausência o Presidente será substituído pelo
titular da secretaria municipal responsável pelo planejamento urbano
ou do IPUF.”

Art. 75º Altera-se o Título do Capítulo III para o Título da Seção I,
revoga o art. 318, bem como, revoga os incisos VII, X, e o parágrafo único do art.
319 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Capítulo III – DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE
FLORIANÓPOLIS (IPUF)
Art. 318. (Revogado)
Art. 319.
(...)
VII - (Revogado)
(...)
X - (Revogado)
Parágrafo único. (Revogado)”

Art. 76º Altera-se o caput do art. 326 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 326. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
(FMDU) deverão ser aplicados na consecução das finalidades previstas
neste Plano Diretor, especialmente na elaboração e contratação de
pesquisas, diagnósticos, levantamentos, estudos técnicos, planos,
programas, sistemas de gestão, atualização e manutenção de dados e
informações, e execução de obras de infraestrutura e equipamentos
urbanos.”

Art. 77º Altera-se o caput do art. 334 na Lei Complementar n. 482,
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 334 - É garantido aos processos iniciados junto à prefeitura,
atingidos por esta Lei Complementar, sua aprovação nos termos da
legislação ao tempo em que foram protocolados originalmente.”
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Art. 78º Altera-se o §2º do art. 336 da Lei Complementar n. 482, de
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 336 (...)
§2º As propostas de modificação, total ou parcial, da política pública
estabelecida, em qualquer tempo, neste Plano Diretor deverá ser
objeto de debate público e parecer prévio do Conselho da Cidade,
antes de sua votação pela Câmara Municipal, desde que matérias
relativas às atribuições daquele Conselho.”

Art. 79º Revoga os incisos XVII do art. 5, os incisos I ao LXVII do art. 7,
incisos II e III, o §2º do art. 43, os art. 53, 55, o inciso III do art. 64, o art. 68, os incisos I
e II parágrafo único do art. 69, alínea d) do inciso I, alínea d) do II e inciso III do art. 71,
o §6º do art. 73, o §2º do art. 74, o §7º, §8º e §10º do art. 79, o §1º do art. 80, os art.
81, 82, o parágrafo único do art. 91, os art. 103, 104, o §1º do art. 105, os art. 106, 107,
os incisos I, II e III do art. 108, os art. 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122,
123, 124, os incisos I, II, III e o parágrafo único do art. 130, o art. 180, os §6º e §7º do
art. 190, os art. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, os incisos IV e V do art. 201, os art.
202, 203, o parágrafo único do art. 206, os art. 207, 208, o §2º, §3º, §4º, §5º, §6º do art.
209, o art. 210, §3º do art. 211, o §3º do art. 213, o §1º e os incisos I e II, §2º e os
incisos I e II e §3º do art. 216, o §1º do art. 217, os incisos I, II, III, o §1º, §2º, §3º, §4º
do art. 218, os incisos I, II, III, IV e V, o §1º e os incisos I e II, o §2º, §3º, §4º, §5ºe §6º
do art. 220, os art. 221, 222, 223, 224, 226, o parágrafo único do art. 227, o parágrafo
único do art. 231, os art. 233, 234, os incisos I, II, III e o parágrafo único do art. 236, os
art. 237, 268, 269, o §1º, §2º, §3º do art. 270, os art. 271, 272, 274, o parágrafo único
do art. 276, o §1º, §2º, §3º do art. 277, o §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º do art. 278, os art.
279, 280, o §1º, §2º, §3º do art. 281, os art. 282, 283, 290, 291, o parágrafo único, os
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, alíneas a), b), c), d), e), f), g), incisos VIII, IX e X do art.
292, os art. 293, 294, 295, os incisos I, II, III, IV e V do art. 297, os art. 304, 318, os
incisos VII, X e o parágrafo único do art. 319, os art. 321, 322, 323, 324, os incisos VIII
e XIII do art. 325, os art. 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333, da Lei Complementar n
482, de 2014.

Art. 81º Altera as a Tabelas E01, E02, F01, F02 e inclui o anexo G01,
na forma anexa a esta Lei Complementar.

Art. 82º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Florianópolis,
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A 

Afastamento de fundos: distância entre a edificação ou equipamento até o           
alinhamento de divisa oposta à linha de testada. 

Afastamento frontal: distância entre a edificação, equipamento ou muro até o eixo            
da via lindeira ou até o alinhamento definido pela linha de testada. 

Afastamento lateral: distância entre a edificação ou equipamento e as divisas           
laterais do terreno. 

Altura da base: 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 opacos na mesma face, tais como platibandas ou muros. 

Altura da edificação: 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. 

Altura da fachada: altura da fachada (HF) é a distância vertical entre o nível natural               
do terreno e a laje de cobertura do pavimento acrescida dos elementos construídos             
opacos na mesma face tais como platibandas ou muros. 

Altura de vizinhança: 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. 

Áreas de Interesse Paisagístico: destinam-se à preservação e à valorização de           
panoramas de excepcional beleza, incluindo os sítios naturais e as paisagens           
urbanas. 

Área urbana consolidada: área urbana de difícil reversão, considerados o tempo da            
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e que             
disponha no mínimo de dois equipamentos de infraestrutura dentre os seguintes:           
drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário, abastecimento de água          
potável, distribuição de energia elétrica, limpeza urbana e coleta e manejo de            
resíduos sólidos. 

Arte pública: intervenção artística inserida na paisagem urbana ou natural do           
município, de caráter permanente ou efêmero. 

B 

Borda d´água: interface entre a terra e o corpo hídrico, na qual interagem processos              
hidrodinâmicos, terrestres, atmosféricos e antrópicos, em constante fluxo de         
retroalimentação entre os sistemas terrestres e aquosos. 

Base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de             
lençol d`água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa             
ao seu redor. 
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C 

Caixa da via: largura total da seção transversal da via, que inclui as calçadas,              
ciclofaixas e ciclovias, os canteiros centrais e as pistas de rolamento. 

Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à             
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à            
implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

Centralidade: aglomerado urbano que apresenta concentração de serviços,        
atividades e pessoas com atividades e empreendimentos de uso misto e           
miscigenado, diminuindo a necessidade e tempo de deslocamentos. 

Ciclovia: espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando          
ciclos, unidirecionais (um só sentido) ou bidirecionais (dois sentidos), no nível da faixa             
de circulação de veículos ou no nível do passeio, segregada fisicamente do tráfego             
automóvel. 
 
Ciclovia compartilhada: não há nenhuma delimitação entre as faixas para          
automóveis ou bicicletas. 
 
Ciclofaixa: é uma faixa das vias de tráfego, havendo somente uma faixa ou um              
separador físico, como blocos de concreto. 

 
Chancela de Paisagem Cultural Municipal: instrumento jurídico declaratório de         
proteção aplicado através de ato do poder executivo municipal sobre cada uma das             
áreas onde se identifica a existência de Paisagem Cultural Municipal. 

Coeficiente de aproveitamento (CA): quociente entre o total das áreas computáveis           
e a área total do terreno anteriormente à aplicação do recuo viário. 

Coeficiente de aproveitamento básico (CA básico): valor de referência que define           
a área computável a ser edificada proporcionalmente à superfície do terreno. 

Coeficiente de aproveitamento máximo (CA máximo): valor de referência que          
define a área máxima computável a ser edificada, passível de ser atingida por meio              
da aplicação dos instrumentos e incentivos urbanísticos. 

Coeficiente de aproveitamento mínimo (CA mínimo): valor de referência para          
avaliar o cumprimento de função social da propriedade urbana. 

Condomínio unifamiliar: divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à          
edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos            
condôminos, sendo admitida a abertura de vias internas de domínio privado. 

Consolidação ou preenchimento de vazios urbanos: a priorização pelo         
desenvolvimento de projetos urbanísticos ou arquitetônicos em lotes dentro do          
perímetro urbano com ocupação consolidada para o melhor aproveitamento da          
infraestrutura e investimentos públicos. 
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Costão: qualquer linha de costa rochosa, com relevos variando de ondulados a            
escarpados e que não apresentam saliências significativas.  

D 

Densidade demográfica: relação entre a população e uma determinada área, onde a            
unidade é dada em habitantes por hectare. 
 
Densidade média urbana: relação entre a população e área numa determinada zona            
urbana, medida em hectare, incluindo espaços públicos, logradouros, áreas verdes,          
equipamentos comunitários, entre outros.  
 
Densidade residencial líquida: relação entre a população e a área dos lotes            
destinada ao uso habitacional. 
 
Desdobro: divisão de um lote urbano em dois. 
 
Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com          
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de            
novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos           
existentes. 
 
Diretrizes Urbanísticas: documento técnico que exprime orientação acerca das         
relações entre um futuro projeto e seu entorno sendo também guia orientadora de             
enquadramentos em estudo de impacto de vizinhança, quando couber. 
 
E 
 
Edificação geminada: edificação justaposta a outra, compartilhando parede de         
área coberta em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da profundidade do            
pavimento térreo. 

Embasamento: pavimentos resultantes da aplicação da taxa de ocupação         
diferenciada em relação ao restante da edificação ou torre, composto pelos subsolos,            
primeiro e segundo pavimentos. 

Entorno de bem tombado: área delimitada no respectivo decreto de tombamento,           
ou na ausência desta, a área abrangida por uma distância de 100,00m (cem metros),              
medido a partir dos limites do imóvel em questão. 

Entrepiso técnico: pavimento intermediário de um pavimento, destinado a         
equipamentos e outras funções técnicas de uma edificação. 

Espaço aéreo: volume virtual definido pela projeção da superfície do lote na vertical,             
até a altura máxima permitida pelo regime urbanístico. 

Espaço livre: todo espaço não ocupado por edificações, seja ele público ou privado,             
tais como: parques, praças, jardins e ruas; podendo ter função de lazer, de recreação,              
de circulação, de preservação ou conservação ambiental, ou ainda associada a outros            
usos específicos; seu conjunto constitui o Sistema de Espaços Livres. 
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Estrutura de apoio náutico: estrutura/atividade que permite acesso entre os          
ambientes terrestre e marinho, fluvial, lagunar ou lacustre; são estruturas construídas           
junto a um corpo hídrico, em terra e além da linha limite com a terra, possuindo áreas                 
para guarda de embarcações em terra ou sobre a água, cobertas ou não, acessórios              
de acesso à água, como trapiches, cais, atracadouros, rampas e píeres, fixos ou             
flutuantes, perpendiculares ou paralelos às margens, podendo incluir o complexo de           
instalações necessárias aos serviços e comodidades dos usuários de uma instalação           
destinada a prestar apoio às embarcações ou ainda oficina para manutenção e reparo             
de embarcações e seus equipamentos; incluídas as estruturas/atividades conhecidas         
como marinas, garagens náuticas ou similares. 

Estudo técnico: estudo realizado por profissional habilitado. 

F 

Fachada ativa: corresponde a ocupação da fachada vinculada a passeios ou áreas de             
fruição pública, por uso não residencial. 

Fruição pública: área aberta de uso público que amplia a oferta de espaço físico para              
atividades de pedestres e ciclistas, desprovidas de barreiras que impeçam sua          
apropriação, sendo vedado o uso como estacionamento de veículos automotores. 

Função social da propriedade urbana: atributo a ser alcançado pela propriedade           
urbana e que será considerado preenchido quando o uso e a ocupação do solo              
atenderem às exigências mínimas previstas nesta legislação. 

G 

Gabarito: número máximo de pavimentos, altura de edificação ou dimensões das           
vias. 

Gleba: imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos. 

I 

Infraestrutura básica: equipamentos urbanos de abastecimento de água potável,         
disposição adequada de esgoto sanitário, distribuição de energia elétrica, sistema          
de drenagem urbana de águas pluviais, iluminação pública, abertura e          
pavimentação das vias de circulação. 

Infraestrutura complementar: equipamento de distribuição de serviços de        
comunicação, abastecimento de gás, coleta de resíduos sólidos e de outros serviços            
não contemplados na infraestrutura básica, tais como os cemitérios. 

Ilha secundária: todas as ilhas menores que circundam a Ilha de Santa Catarina,             
sejam elas dispostas no interior das baías ou em faixa oceânica, e que estão inseridas               
nos domínios territoriais do Município de Florianópolis. 

L 
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Legitimação de posse: ato do Poder Público destinado a conferir título de            
reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a           
identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse. 

Licença integrada: ato administrativo municipal que estabelece as condições e          
restrições de natureza urbanística e ambiental que devem ser obedecidas pelo           
empreendedor para implantar, alterar, ampliar ou manter parcelamento do solo para           
fins urbanos e para proceder à regularização fundiária. 

Lote: terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices           
urbanísticos definidos pelo Plano Diretor para a zona em que se situe e que seja               
resultante de parcelamento do solo. 

Loteamento: divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de            
novas vias ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou          
ampliação das vias ou logradouros públicos existentes. 

M 
 
Mezanino: uma das possíveis partes do piso intermediário aberto entre o piso e o teto               
de um pavimento.  
 
Modelo de cidade: estrutura urbana, econômica e social resultante dos princípios,           
objetivos, diretrizes e estratégias emanadas do Plano Diretor para o desenvolvimento           
da cidade. 
 
Morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinquenta e               
trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento           
(aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade.  
 
Montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos             
metros e encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente           
dezessete graus) na linha de maior declividade.  
 
O 

Organização polinucleada: organização urbana caracterizada pela existência de        
vários núcleos urbanos distribuídos no território. 

P 

Paisagem cultural: porção peculiar do território municipal, representativa do         
processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência                
humana imprimiram marcas ou atribuíram valores 

Paisagens da orla: perspectivas visuais destacadas ou monumentais formadas pela          
geomorfologia e demais características naturais da zona costeira, notadamente das          
praias do mar, das lagunas e lagos interiores, com a presença ou não de              
intervenções ou atividades humanas que representam valores culturais tangíveis ou          
intangíveis. 
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Paraciclo: dispositivo utilizado para a fixação de bicicletas. 

Pavimento: entrepiso de uma edificação, desconsiderados os pisos intermediários. 
 
Pavimento de cobertura: área edificada de uso comum ou uso privativo sobre a laje              
de cobertura de edifícios, exceto em edificações residenciais unifamiliares, que ocupa           
no máximo 50% do pavimento inferior, e excluindo os volumes de circulação, caixa             
d’agua e áreas técnicas de prevenção a incêndio, está afastada dos planos de             
fachada da edificação a uma distância mínima de 3 (três) metros do plano principal              
da fachada frontal e 1,50 (um vírgula cinquenta) metros das demais fachadas,            
possuindo uma altura máxima de 3,60 (três e sessenta) metros contados a partir da              
face superior da laje de cobertura.  

Pavimento térreo: é aquele implantado sobre o solo ou imediatamente acima do            
subsolo. 

Pescador e maricultor tradicional: grupo de cultura relacionada à pesca e ao mar e              
que se reconhece como tal, que possui formas próprias de organização social, que             
ocupam e usam o território e os recursos naturais como condição para a sua              
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Possui modo de vida           
baseado principalmente na pesca ou maricultura ainda que exerça outras atividades           
econômicas, utiliza conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela          
tradição, e sua reprodução cultural está ligada ao mar. Podem ser considerados            
tradicionais o pescador artesanal e o pequeno aquicultor (exploração de até dois            
hectares) quando a pesca ou a aquicultura é praticada diretamente por pescador            
profissional, em regime de economia familiar ou de forma autônoma, com seus            
próprios meios de produção ou mediante parceria, desembarcado ou em          
embarcações de pequeno porte, com trabalho pouco mecanizado, utilizando motores          
de pouca potência e contando com a força e o empenho do corpo humano. 

Piso intermediário: entrepiso de um pavimento. 
 
Pista de rolamento: parte da via destinada a circulação de veículos e constituída de              
uma ou mais faixa de trânsito; podem ser separadas por canteiro central ou qualquer              
outro tipo de separação. 
Potencial construtivo: área possível de ser edificada em um terreno, definida pelo            
coeficiente de aproveitamento aplicável. 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se          
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que           
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução            
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações         
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Ponta: pequena saliência rochosa, com relevos ondulados a suave-ondulados e de           
pouca relevância na morfodinâmica costeira.  

Promontório: porções salientes de terreno rochoso, com relevo íngreme, que          
avançam para dentro de corpos hídricos e desempenham papel determinante na           
morfodinâmica costeira. Em termos de hierarquia costeira, os promontórios são          
maiores que as pontas e costões.  
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R 

Regularização fundiária de interesse específico: regularização fundiária quando        
não caracterizado o interesse social. 

Regularização fundiária de interesse social: reconhecimento da validade de títulos          
de propriedade, concessão de uso e legitimação de posses em assentamentos           
espontâneos, informais ou irregulares ocupados, predominantemente, por população        
de baixa renda, nos casos previstos em Lei. 

Relocação: remoção para outro terreno fora do perímetro da área de intervenção. 

Remanejamento: reconstrução da unidade habitacional no mesmo perímetro do         
assentamento objeto do projeto de urbanização. 

Renovação urbana: conjunto de intervenções urbanísticas para transformação de         
áreas degradadas ou subutilizadas em áreas com oportunidades de serviços,          
comércio, habitação e dotadas de áreas públicas de lazer complementares. 

Reparcelamento: nova divisão, parcial ou total, de área objeto de parcelamento           
anterior, que exija alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso público ou              
das áreas destinadas à instalação de equipamentos urbanos e comunitários. 

Restinga geológica em formação: são terrenos em formação, muito recentes e           
instáveis do ponto de vista geológico, constituídos por depósitos arenosos subaéreos,           
produzidos por processos de sedimentação costeira atual, que resultam em feições           
geralmente alongadas, dispostas de maneira paralela, oblíqua ou transversal à linha           
de costa, que são retrabalhados por forçantes hidrodinâmicas (ondas e marés), eólicas            
e fluviais e que não se enquadram como terraços marinhos típicos das planícies             
quaternárias.  

S 
 
Sobreloja: uma das possíveis partes do piso intermediário em pavimento comercial           
e/ou de serviços, situado entre o piso e o teto do pavimento. 
 
T 

Taxa de impermeabilização do solo (TI): relação percentual entre a área           
impermeável do terreno e a superfície do terreno remanescente. 

Taxa de ocupação (TO): relação percentual entre a projeção horizontal da edificação            
e a superfície do terreno remanescente. 

Terreno remanescente: é o terreno resultante da subtração das áreas destinadas ao            
sistema de circulação, por meio do recuo viário, em relação ao terreno titulado. 
 
Tômbolo: acidente geográfico no qual uma ilha é unida ao continente por uma estreita              
trilha de terra resultante do acúmulo de sedimentos.  
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Topo de morro e montanha: são os pontos mais elevados topograficamente,           
associados aos cumes ou picos dos morros e montanhas, quando estas feições            
geomorfológicas ocorrem de forma isolada. No caso de cadeias de morros ou            
montanhas, os topos são associados aos cumes ou picos que estão dispostos ao             
longo das linhas de cumeada. Não se incluem na categoria de topos de morro e               
montanhas as feições topográficas isoladas dispostas nas vertentes.  

U 

Urbanizador social: empreendedor imobiliário cadastrado no Município, interessado        
em realizar empreendimentos de interesse social em áreas de habitação de interesse            
social. 

Uso adequado: é aquele compatível com a destinação da área ou do zoneamento. 

Adequados com limitações especiais: são aqueles adequados, porém necessitam         
observar restrições especiais; 

Uso misto: é aquele que mistura os usos residenciais ou habitacionais transitórios            
com os demais usos. 

Uso proibido: é aquele inadequado ou incompatível com determinado zoneamento,          
não podendo ser implantado. 

Uso tolerado: são aqueles usos existentes e licenciados, anteriores à vigência desta            
lei, que passaram a ser proibidos na legislação vigente, mas que podem segundo             
critérios ser mantidos. 

V 

Via: via de trânsito de veículos, pessoas e animais, podendo ser terrestres ou             
aquáticas. 
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                    ESTACIONAMENTOS
ANEXO

E01
USO Nº Mínimo de Vagas para 

AUTOMÓVEIS
Nº Mínimo de Vagas para 

BICICLETAS

1 - RESIDENCIAIS E HABITACIONAIS TRANSITÓRIOS

Residências Unifamiliares 1 vaga/ unidade

Condomínios Unifamiliares - -

Condomínios Residenciais Multifamiliares

-
1 vaga/unidade  com área < 35m²

0,5 vaga/unidade com área entre 
35m² e 75m²

1,5 vaga/unidade com área entre 
35m² e 75m²

1 vaga/unidade com área > 75m² 2 vaga/unidade com área > 75m²

Hotéis, apart-hotel, pousadas 1 vaga/10 unidades de 
alojamento 1 vaga/unidade nos apart-hotéis

Hotel fazenda - -

Albergues, pensões e alojamentos - -

Motéis 1 vaga/unidade de alojamento -

Campings - -

Conventos e Seminários - Paraciclo de no mínimo cinco 
unidades

2 - RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Parque temático e parques de diversões Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Zoológicos Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Parques urbanos e similares Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Locais para recreação e festas infantis 1 vaga/ 80m² de área utilizada -

Estádios e similares Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Ginásios, quadras de esportes e similares 1 vaga/100 m² de área utilizada 
com o mínimo de 5 vagas

1 vaga/50 m² de área utilizada, 
com o mínimo de dez vagas

Academias de ginástica/ esportes, piscinas e salas de jogos em 
geral

1 vaga/100 m² de área construída 
ou utilizada

1 vaga/40 m² de área construída 
ou utilizada, com o mínimo de três 

vagas

Casas noturnas, danceterias, salões de dança, casas de festas e 
similares 1 vaga/70m² de área utilizada 1 vaga/70m² de área utilizada, 

com o mínimo de três vagas

Clubes sociais, esportivos, associações e similares 1 vaga/30 m² de área utilizada 
para salão de baile ou similar

1 vaga/30 m² de área utilizada 
para salão de baile ou similar

Cartódromos, autódromos e similares Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Estruturas de apoio naútico - -

3 - SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

Ambulatórios, laboratórios, clínicas, pronto- socorros, posto de 
saúde.

1 vaga/50 m² de área construída 
com o mínimo de 3 vagas

1 vaga/50m² de área construída, 
com o mínimo de 5 unidades

Hospitais, maternidades, clínicas com internação

1 vaga/leito até 50 leitos

1 vaga/50m² de área construída, 
com o mínimo de 5 unidades.
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E01
USO Nº Mínimo de Vagas para 

AUTOMÓVEIS
Nº Mínimo de Vagas para 

BICICLETAS

Hospitais, maternidades, clínicas com internação

1 vaga/1,5 leitos entre 50  e 200 
leitos

1 vaga/50m² de área construída, 
com o mínimo de 5 unidades.1 vaga/2 leitos > 200 leitos

1 vaga para carga/descarga

1 vaga para 
embarque/desembarque

Casas de reabilitação e de assistência psicossocial e psiquiátrica 1 vaga/100m² de área construída 1 vaga/50m² de área construída, 
com o mínimo de 5 unidades

Central de serviços móveis de atendimento a urgências e de 
remoção de pacientes 1 vaga/100m² de área construída Paraciclo de no mínimo cinco 

unidades

Spas e clínicas de estética 1 vaga/100m² de área construída 1 vaga/50m² de área construída, 
com o mínimo de 5 unidades

Albergue assistencial com alojamento - Paraciclo de no mínimo cinco 
unidades

Instituições de acolhimento de menores, instituição de 
assistência a idosos e similares 1 vaga/100m² de área construída Paraciclo de no mínimo cinco 

unidades

4 - EDUCACIONAIS

Creches, jardim de infância, pré-escolar, ensino fundamental e 
escolas especiais

1 vaga/100 m²   de área 
construída

1 vaga/50 m² de área construída
3 vagas para 

embarque/desembarque

Escolas de ensino médio, supletivo e cursos preparatórios

1 vaga/100 m²   de área 
construída

1 vaga/25 m² de área construída
2 vagas para 

embarque/desembarque

Ensino superior e educação profissional de nível técnico

1 vaga/100 m²   de área 
construída

1 vaga/25 m² de área construída
2 vagas para 

embarque/desembarque

5 - CULTURAIS

Salas de exposições, museus, galerias e bibliotecas
1 vaga/100 m² de área construída

1 vaga/50 m² de área construída, 
mínimo de cinco vagas

1 vaga para carga/descarga

Centro de convenções, centros culturais, auditórios, teatros, 
cinema e similares 1 vaga/100 m² de área construída 1 vaga/25 m² de área construída

Quadra de escola de samba Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

6 - CULTOS E FUNERÁRIOS

Igrejas, templos, locais de culto e capelas
1 vaga/70 m² de área utilizada

1 vaga/30 m² de área utilizada
1 vaga para 

embarque/desembarque

Centro de atendimento funeral e crematórios - -

Cemitérios 1 vaga/1.000m² de terreno
1 vaga/1.000m² de terreno, com 

no mínimo um paraciclo com 
cinco vagas

7 - COMERCIAIS

Comércio varejista e atacadista em geral 1 vaga/70 m² de área construída
1 vaga/70 m² de área construída, 
com no mínimo um paraciclo com 

três vagas
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AUTOMÓVEIS
Nº Mínimo de Vagas para 
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Lojas de departamentos
1 vaga/70 m² de área construída 1 vaga/70 m² de área construída, 

com no mínimo um paraciclo com 
três vagas1 vaga para carga/descarga

Mercados, supermercados e hipermercados

Obs: Minimercados são dispensados da exigência de vagas de 
automóveis

1 vaga/70 m² de área construída 1 vaga/70 m² de área construída, 
com no mínimo um paraciclo com 

três vagas2 vagas de carga e descarga

Shopping center, galerias e centros comerciais

1 vaga/40 m² de área bruta 
locável 1 vaga/40 m² de área bruta 

locável
1 vaga de carga e descarga

Varejistas de materiais de grande porte
1 vaga/70 m² de área construída 1 vaga/70 m² de área construída, 

com no mínimo um paraciclo com 
três vagas1 vaga para carga/ descarga

Depósitos em geral (terminais, armazéns, etc.) 1 vaga/70 m² de área construída
1 vaga/70 m² de área construída, 
com no mínimo um paraciclo com 

três vagas

Pavilhões para feiras, parques de exposições e similares

1 vaga/70 m² de área de 
pavilhão/exposição 1 vaga/70 m² de área de 

pavilhão/exposição, com no 
mínimo cinco vagas.1 vaga para carga/ descarga

8 - SERVIÇOS

Prestação de serviços, consultórios, bancos e escritórios em 
geral 1 vaga/150m² de área construída

1 vaga/50 m²   de área 
construída, com o mínimo de 

cinco vagas

Serviços de alimentação 1 vaga/70 m² de área construída 1 vaga/70 m² de área construída

Serviços de manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos, oficinas mecânicas, postos de abastecimento 1 vaga/100 m² de área construída

1 vaga/100 m² de área 
construída, com o mínimo de 

cinco vagas
Estacionamentos, garagens de, transportadoras e terminais de 
carga Não se aplica Paraciclo de no mínimo cinco 

unidades

9 - INDUSTRIAIS

Indústrias 1 vaga/100 m² de área construída
1 vaga/100 m² de área 

construída, com o mínimo de 
cinco vagas

10 - COMPLEXO DE MÚLTIPLO USO

Complexo de múltiplo uso ou usos não previstos Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

11- AGRICULTURA, PESCA E SERVIÇOS RELACIONADOS

Produção de lavouras e pecuária - -

Horticultura e floricultura - -

Produção florestal, produção de sementes e mudas certificadas - -

Pesca e aquicultura - -

12 - EQUIPAMENTOS

Serviços de eletricidade, gás e outras utilidades - -

Captação, tratamento e distribuição de água - -
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Esgoto e atividades relacionadas - -

Coleta de resíduos, inclusive perigosos - -

Tratamento, recuperação e transbordo de resíduos - -

Tratamento, recuperação e transbordo de resíduos perigosos - -

Área de transbordo e/ou triagem de resíduos sólidos secos e de 
resíduos da construção civil, e central de vendas e/ou 
comercialização de recicláveis

- -

Usina de beneficiamento e reciclagem de entulho - -

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos - -

Obras de infraestrutura - -

Estação de radio base - -

Loteamento ou desmembramento - -

OUCs, projetos especiais Conforme diretizes específicas Conforme diretizes específicas

Obs. 1 - No cálculo de área construída não serão computadas as exigencias mínimas das áreas de garagem, as escadas, os 
elevadores e as casas de máquinas, para efeito desta tabela.
Obs. 2 - Os edificios situados em APT estão dispensados da execução de estacionamentos e vagas de garagem junto a edificação, 
os quais poderão ser implementados em bolsões, temporários ou não, edifícios garagem e de acordo com a implementação do 
Parque Técnológico
Obs. 3 - As vagas de automóveis e de bicicletas devem observar dimensões segundo diretrizes dos órgãos de planejamento. 



Página 1 de 3

                                                 POLOS GERADORES DE TRÁFEGO
TABELA

E02
Atividade

INDICADORES

PGT-1 PGT-2

1- USOS RESIDENCIAIS E HABITACIONAIS TRANSITÓRIOS

Residências Unifamiliares - -

Condomínios Residenciais Unifamiliares - -

Condomínios Residenciais Multifamiliares De 50 a 100 unidades habitacionais ou 
entre 50 e 100 vagas de automóveis

Acima de 100 unidades habitacionais ou 
acima de 100 vagas de automóveis

Hotéis, Apart-hotel, Pousadas e Motéis De 50 a 200 unidades de alojamento Acima de 200 unidades de alojamento

Albergues, Pensões e Alojamentos - -

Campings - -

Conventos e Seminários - -

2 - USOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Parques de diversão e parques temáticos - TODOS

Zoológicos De 20.000 a 30.000m2 de terreno Acima de 30.000 m2 de terreno

Parques urbanos e similares - -

Locais para recreação e festas infantis Acima de 500 m² de área utilizada

Estádios e similares - TODOS

Ginásios, quadras, piscinas e similares De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Academias de ginástica e esportes De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Salas de jogos, boliches e similares De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Casas noturnas, casas de festa, danceterias, salões de dança e similares De 500 a 1.500 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 1.500 m² de área 
construída ou utilizada

Clubes sociais, esportivos e similares De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 10.0000m² de área 
construída ou utilizada

Cartódromos, autódromos e similares - TODOS

Estruturas de apoio náutico De 30 a 100 embarcações Acima de 100 embarcações

3 - USOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

Ambulatórios, laboratórios, clínicas, postos de saúde  e similares De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

Hospitais, maternidades, pronto atendimento, clínicas com internação De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

Casas de reabilitação e de assistência psicossocial e psiquiátrica - -

Central de serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de 
pacientes - -

Albergue assistencial com alojamento, instituições de acolhimento de 
menores e similares - -

Instituição de assistência a idosos e similares - -

Spas e clínicas de estética De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

4 - USOS EDUCACIONAIS

Educação infantil - creches e pré-escolas De 500 até 2.000m²  de área construída Acima de  2.000m²  de área 
construída 
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Ensino fundamental e escolas especiais De 1.000 até 4.000m²  de área 
construída 

Acima de  4.000m²  de área 
construída 

Ensino médio De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Ensino superior, supletivos profissionalizantes, educação profissional de 
nível técnico 

De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Cursos especiais (línguas, artes, gastronomia), escolas de dança, 
preparatórios e similares

De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Incubadoras tecnológicas, laboratórios e centros de pesquisa De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

5 - USOS CULTURAIS

Salas de exposições, museus, galerias e bibliotecas De 2.000 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de 5.000 m² de área 
construída

Centros culturais, teatros e similares
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Auditórios de múltiplo uso, cinemas e similares
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Centro de convenções
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Quadra de escola de samba - -

6 - USOS DE CULTOS E FUNERÁRIOS

Igrejas, templos e locais de culto 200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Centro de atendimento funeral De 2.000 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de 5.000 m² de área 
construída

Cemitérios - -

Crematórios - -

7 - USOS COMERCIAIS

Comércios atacadistas, varejistas em geral, lojas de departamentos, 
mercados, shopping centers, galerias e centros comerciais De 1.500 a 5.000 m² de área construída Acima de 5.000 m² de área 

construída

Varejistas de produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos 
ou radioativos) De 1.500 a 5.000 m² de área construída Acima de 5.000 m² de área 

construída

Postos de abastecimento de combustíveis Até 2.500 m² de área impermeabilizada Acima de 2.500 m² de área 
impermeabilizada

Varejistas de materiais de grande porte (máquinas, acessórios, materiais de 
construção)

De 2.500 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Concessionárias ou revendedora de veículos De 2.500 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Depósitos em geral (terminais, armazéns, etc.) De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Pavilhões para feiras, parques de exposição e similares De 500 m² a 2.000 m² de área utilizada Acima de 2.000 m² de área utilizada

8 - USOS E SERVIÇOS

Prestação de serviços, consultórios, bancos e escritórios em geral De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Serviços de alimentação De 1.000 m² a 2.500 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 2.500 m² de área 
construída ou utilizada

Atividades veterinárias De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Estacionamentos, edifícios-garagem e quaisquer edificações com garagem De 100 a 200 veículos Acima de 200 veículos

Garagens de frotas, transportadoras e terminais de carga De 5.000 a 15.000 m² de área utilizada Acima de 15.000 m² de área utilizada
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Terminais de passageiros Até 5.000 m² de área construída ou 
utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Rodoviárias - TODOS

Aeroportos - TODOS

Sedes de organizações associativas (exceto religioso) De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 10.0000m² de área 
construída ou utilizada

9 - USOS INDUSTRIAIS

Indústrias em geral - -

10 - COMPLEXO DE MÚLTIPLO USO

Complexo de múltiplo uso De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

11- AGRICULTURA, PESCA E SERVIÇOS RELACIONADOS

Agricultura, pecuária e serviços relacionados - -

Produção florestal - -

Pesca e aquicultura - -

12 - EQUIPAMENTOS 

Geração de energia elétrica

Rede de transmissão e subestação de distribuição de energia elétrica 

Produção de combustíveis gasosos

Estações coletivas, públicas ou privadas, de tratamento de água e esgoto

Triagem, tratamento, recuperação, reciclagem, beneficiamento e transbordo 
de resíduos de qualquer natureza - -

Construção de rodovias, ferrovias e obras-de-arte especiais - -

Estação de radio base - -

13 - OUTROS

Parcelamentos do solo - -

Equipamento de segurança pública (instalações para recolhimento de presos 
e detentos, presídios, penitenciárias ou similares) - -
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F01
Macro Áreas Áreas

Nº Máximo de Pavimentos
(A)

Taxa de Ocupação Máxima

(B) (C)

Taxa de 
Impermeabilização 

Máxima

(D)

(HE)
Altura Máxima da 

edificação (m)

(E)

Coeficiente de Aproveitamento (F) Parcelamento (G) (H)

A1 A2 F1 F2 F3 F4 F5 F6

Área Mínima do Lote (em 
m²)

Testada Mínima no lote
(m)

Relação Máxima testada/ 
comprimento do lote

Área máxima do 
Quarterão

(ha)Padrão Acréscimo por TDC Mínimo Básico Máximo com Outorga 
Onerosa

Acréscimo por 
Transferência do Direito 

de Construir
Adicional para Subsolos Máximo Total

Macro Área de Usos Não 
Urbanos

UC Os limites de ocupação das UCs serão reguladas pelo Plano de Manejo.
APP As APPs são non edificandi.

Macro Área de Transição
APL 2 0 10% 20% 8 0 0,2 0,2 0 0 0,2 N/A N/A N/A N/A
ARR 2 0 20% 30% 8 0 0,3 0,3 0 0 0,3 2500 50 1/5 N/A

Macro Área de Usos 
Urbanos

AMC 2.5 2 0 50% 70% 8 1 1 2 0 1 3 450 12 1/4 2
AMC 3.5 3 0 50% 70% 11,5 1 1 2,5 0 1 3,5 450 12 1/4 2
AMC 4.5 4 0 50% 70% 15 1 1 3 0 1 4 450 15 1/4 2
AMC 5.5 5 0 50% 70% 18,5 1 1 3,5 0 1 4,5 450 15 1/4 2
AMC 6.5 6 0 50% 70% 22 1 1 3,36 0 1 4,36 600 15 1/4 2
AMC 8.5 6 2 50% 70% 29 1 1 3,36 0,56 1 4,92 750 18 1/4 2

AMC 10.5 8 2 50% 70% 36 1 1 3,92 0,48 1 5,4 750 18 1/4 2
AMC 12.5 10 2 50% 70% 43 1 1 4,4 0,4 1 5,8 750 22 1/4 2
AMC 14.5 11 3 50% 70% 50 1 1 4,61 0,51 1 6,12 900 22 1/4 2
AMC 16.5 12 4 50% 70% 57 1 1 4,8 0,56 1 6,36 1050 30 1/4 2

AMS 2.5 2 0 50% 70% 8 0,5 1 1,6 0 0,8 2,4 450 15 1/4 2
AMS 3.5 3 0 50% 70% 11,5 0,5 1 2,1 0 0,8 2,9 450 15 1/4 2
AMS 4.5 4 0 50% 70% 15 0,5 1 2,6 0 0,8 3,4 600 15 1/4 2
AMS 5.5 5 0 50% 70% 18,5 0,5 1 3,1 0 0,8 3,9 600 15 1/4 2
AMS 6.5 6 0 50% 70% 22 0,5 1 2,96 0 0,8 3,76 750 20 1/4 2
AMS 8.5 6 2 50% 80% 29 0,5 1 2,96 0,56 0,8 4,32 900 20 1/4 2

AMS 10.5 8 2 50% 80% 36 0,5 1 3,52 0,48 0,8 4,8 900 25 1/4 2
AMS 12.5 10 2 50% 80% 43 0,5 1 4 0,4 0,8 5,2 900 25 1/4 2
AMS 14.5 11 3 50% 80% 50 0,5 1 4,21 0,51 0,8 5,52 900 25 1/4 2
AMS 16.5 12 4 50% 80% 57 0,5 1 4,4 0,56 0,8 5,76 1050 30 1/4 2

ARM 2.4 2 0 40% 60% 8 0,25 1 1 0 0,4 1,4 360 12 1/3 3
ARM 2.5 2 0 50% 70% 8 0,25 1 1 0 0,5 1,5 360 12 1/3 3
ARM 3.4 3 0 40% 60% 10,5 0,25 1 1,2 0 0,4 1,6 450 15 1/3 3
ARM 3.5 3 0 50% 70% 10,5 0,25 1 1,5 0 0,5 2 450 15 1/3 3
ARM 4.5 4 0 50% 70% 14 0,25 1 2 0 0,5 2,5 450 15 1/4 3
ARM 5.5 5 0 50% 70% 17,5 0,25 1 2,5 0 0,5 3 450 15 1/4 3
ARM 6.5 5 1 50% 70% 22 0,25 1 2,5 0,46 0,8 3,76 600 15 1/4 2
ARM 8.5 6 2 50% 80% 29 0,25 1 2,96 0,56 0,8 4,32 750 18 1/4 2

ARM 10.5 8 2 50% 80% 36 0,25 1 3,52 0,48 0,8 4,8 750 18 1/4 2
ARM 12.5 10 2 50% 70% 43 0,25 1 4 0,4 0,8 5,2 900 22 1/4 2
ARM 14.5 11 3 50% 70% 50 0,25 1 4,21 0,51 0,8 5,52 900 22 1/4 2
ARM 16.5 12 4 50% 70% 57 0,25 1 4,4 0,56 0,8 5,76 900 22 1/4 2

ARP 2.3 2 0 30% 50% 8 0,2 1 1 0 0,3 1,3 600 15 1/3 2
ARP 2.4 2 0 40% 60% 8 0,2 1 1 0 0,4 1,4 360 12 1/3 2
ARP 2.5 2 0 50% 70% 8 0,2 1 1 0 0,5 1,5 360 12 1/3 2
ARP 3.5 3 0 50% 70% 10,5 0,2 1 1,5 0 0,5 2 360 12 1/3 2
ARP 4.4 4 0 40% 60% 14 0,2 1 1,6 0 0,4 2 450 15 1/4 2
ARP 4.5 4 0 50% 70% 14 0,2 1 2 0 0,5 2,5 450 15 1/4 2
ARP 5.5 5 0 50% 70% 17,5 0,2 1 2,5 0 0,5 3 450 15 1/4 3
ARP 6.5 6 0 50% 70% 21 0,2 1 2,36 0 0,5 2,86 600 15 1/4 2
ARP 8.5 6 2 50% 80% 28 0,2 1 2,36 1,16 0,8 4,32 750 18 1/4 2

ARP 10.5 8 2 50% 80% 35 0,2 1 3,52 0,48 0,8 4,8 750 18 1/4 2
ARP 12.5 10 2 50% 70% 42 0,2 1 4 0,4 0,8 5,2 900 22 1/4 2

ATR 2.5 2 0 50% 70% 8 0,25 1 1 0 0,5 1,5 360 12 1/3 2
ATR 3.4 3 0 40% 60% 10,5 0,25 1 1,2 0 0,4 1,6 360 12 1/3 2
ATR 3.5 3 0 50% 70% 10,5 0,25 1 1,5 0 0,5 2 360 12 1/3 2
ATR 4.5 4 0 50% 70% 14 0,25 1 2 0 0,5 2,5 450 15 1/4 2
ATR 5.5 5 0 50% 70% 17,5 0,25 1 2,5 0 0,5 3 450 15 1/4 2
ATR 6.5 5 1 50% 70% 22 0,25 1 2,5 0,46 0,8 3,76 600 15 1/4 2

ATL 2.5 2 0 50% 70% 8 0 1 1 0 0,5 1,5 360 12 1/3 2
ATL 6.5 5 1 50% 70% 21 0 1 2,5 0 0,5 3 600 15 1/4 2
ARC 2.5 2 0 50% 70% 8 0,2 1 1 0 0 1 40 4 1/4 N/A

ZEIS 4 0 60% 80% 14 0,6 1,30 0,00 0 0 1,3** 40 4 1/3 N/A
APT Os limites de ocupação para as Áreas de Parque Tecnologico (APT) são aqueles definidos em plano específico ou projeto de parcelamento do parque tecnológico, quando houver, ou mediante realização de PEU.

Observações na segunda página deste anexo.
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ANEXO

F01
OBSERVAÇÕES:

N/A Não se aplica.

(A)
Não serão computados para determinação de número de pavimentos (gabarito), os subsolos, os térreos com garagem em pilotis nos bairros em que não seja indicada a execução de subsolos, os mezaninos e sobrelojas, os telhados desde que não sejam passíveis de ocupação, 
os terraços jardins descobertos, os sótãos em residências unifamiliares, o pavimento de cobertura, os terraços descobertos, as casas de máquinas, as chaminés, as caixas d´água, instalações de serviço, segurança, proteção contra incêndio implantadas na cobertura e demais 
elementos construídos definidos no código de obras e sua regulamentação, conforme Art. 66.

(A1) Número Máximo de Pavimentos da edificação quando não utilizado o instrumento de Transferência do Direito de Construir.

(A2) O acréscimo do Número Máximo de Pavimentos através do instrumento de Transferência do Direito de Construir se soma ao Número Máximo de Pavimentos Padrão, ensejando acréscimo de Coeficiente de Aproveitamento nos termos da observação (G4), respeitando-se a Taxa 
de Ocupação Máxima.

(B) Nas edificações de 6 (seis) ou mais pavimentos, a Taxa de Ocupação Máxima informada é válida para subsolos, 1º e 2º pavimentos. Os demais pavimentos terão Taxa de Ocupação Máxima de cada pavimento calculada pela fórmula '(40-NP)%', onde 'NP' é o número do 
pavimento em cálculo.

(C)

Podem ser aplicados incentivos sobre a Taxa de Ocupação máxima de acordo com os Art. 64, Art. 64-A, Art. 64-B, Art. 64-C, Art. 64-D, Art. 64-E, Art. 64-F, Art. 64-G e Art. 64-H.
Terão Taxa de Ocupação diferenciada (art. 71) 
                      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, ATR e ARP onde esteja permitido quatro ou mais pavimentos, poderão 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, ATR e ARP onde esteja permitido quatro ou mais pavimentos, poderão ocupar até oitenta por cento do terreno;
                                            

(D) Áreas permeáveis estão definidas no Art. 72 desta Lei Complementar.

(E) Conforme Art. 65

(F) As áreas não computáveis no cálculo do Coeficiente de Aproveitamento estão listadas no Art. 69 desta Lei Complementar.

(F1) Valor de referência para avaliar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

(F2) Valor que define a área máxima a ser edificada proporcionalmente à superfície do terreno, sem a necessidade de uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência do Direito de Construir;

(F3) Estes valores máximos serão possíveis de serem alcançados somente naquelas edificações que fizerem uso dos benefícios de Taxa de Ocupação Máxima diferenciada para 1º e 2º pavimentos descritas nas observação (C). Nas edificações que não fizerem uso de Taxas de 
Ocupação diferenciadas a Outorga Onerosa ainda poderá ser utilizada, porém o valor máximo listado na coluna F3 não será atingido. Exceção àqueles que utilizarem coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação derivados de incentivos. 

(F4) O Acréscimo do Coeficiente de Aproveitamento através do instrumento de Transferência do Direito de Construir enseja acréscimo de Número Máximo de Pavimentos nos termos da observação (A2), respeitando-se a Taxa de Ocupação Máxima. Exceção àqueles que utilizarem 
coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação derivados de incentivos.

(F5) O Coeficiente de Aproveitamento Adicional para Subsolos será obtido, mediante Transferência do Direito de Construir, para utilização exclusiva em subsolos nos casos de áreas com usos distintos das exceções previstas no Artigo 69 desta Lei Complementar.

(F6) Soma dos Coeficientes das colunas F3, F4 e F5.

(G) Mediante diretrizes especificas dos órgãos de planejamento poderão ser admitidas proporções diferenciadas para os lotes e quadras estabelecidos nesta tabela.                                                                                                                                                

(H) As dimensões mínimas e máximas para Loteamentos e Condomínios serão objeto de diretrizes específicas dos órgãos de planejamento.

Para fins de planejamento e gestão territorial os órgãos de planejamento irão acompanhar e definir parâmetros relacionados às densidades demográfica, densidade média urbana e densidade residencial líquida de acordo com projeções periódicas.

PRÉ-REQUISITOS -  zoneamentos marcados com o sinal de * estão condicionados ao cumprimento de requisitos especiais

(*1) Permitido três pavimentos, podendo chegar a seis pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.

(*2) Permitido oito pavimentos, podendo chegar a doze pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.

(*3) Permitido oito pavimentos, podendo chegar a dezesseis pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.

(*4) Permitido três pavimentos, podendo chegar a seis pavimentos somente mediante a execução, sob responsabilidade do proprietário do lote, da via marginal da SC-401.

(*5) Exige estudo de impacto da paisagem, o qual deve definir parâmetros necessários a garantia da contemplação da baía de Santo Antônio de Lisboa a partir da rodovia SC-401.

(*6) Permitido dois pavimentos, podendo chegar a três pavimentos somente mediante alargamento das ruas, em toda sua extensão, para 12 metros.

** Nas ZEIS para edificações multifamiliares o coeficiente de aproveitamento máximo poderá chegar a  2,00 (dois), conforme artigo 216.
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Usos APL-E APL-P ARR ARP ARM ATR AMC AMS ZEIS ARC ATL APT

1- RESIDENCIAIS E HABITACIONAIS TRANSITÓRIOS

Residências Unifamiliares A A A A A A A A A A P P

Condomínio Residencial Unifamiliar A A A-5 P P P P P P P P P

Condomínio Residencial Multifamiliar Vertical A A A-5 A A A A A A P P A

Condomínio Residencial Multifamiliar Horizontal A A A-5 A A A A A A P P A

Hotéis, Apart-hotel, Hotel Fazenda e Pousadas A A A A-m A A A A A A-5-p A-m A

Albergues, Pensões e Alojamentos A A A A-m A A A P A A-5-p A-m P

Campings A A A P P A P P P P A-m P

Móteis A A P P P P A A A P P P

Conventos e Seminários A A A-pp A-pp A A A P A A-p P P

2 - RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Circos, parques temáticos e zoológicos A-5 A P P A-m A A A A-5 P P A

Locais para recreação e festas infantis A A A-pp A-pp A A A A A A-pp P A

Estádios, arenas, ginásios cobertos e similares P A A-m A-p A A A A A-5 P P A

Academias de ginástica e esportes, quadras e piscinas cobertas A-m A-m A-p A-p A A A A A-5 A-p P A

Quadras e piscinas descobertas de esportes P A A-g A-g A A A A A-5 P P A

Salas de jogos, boliches e similares A-m A A-p A-p A-m A A A A P P P

Casas noturnas, casas de festa, danceterias, salões de dança e similares A A P P A-m A A A A-5 P P A
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Clubes sociais, esportivos e similares A-m A A A-p A-m A A A A P P A-m

Cartódromos, autódromos e similares P A P P P P P A P P P P

Estruturas de apoio náutico A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 P A-5

3 - SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

Laboratórios e similares A-p A-p A-pp A-pp A-m A A A A P P A

Ambulatórios, clínicas e similares A-p A-p A-pp A-pp A-m A A A A A-5-pp P A

Postos de saúde P P A A A A A A A A P A

Hospitais, clínicas com internação, pronto-atendimentos e maternidades P P P P A A A P A-5 P P A

Central de serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes P P P P A A A A A P P A

Casas de reabilitação e de assistência psicossocial e psiquiátrica A A A A A A A P A P P P

Albergue assistencial com alojamento, instituições de acolhimento de menores e similares A A A-pp A-pp A A A A A A-pp P P

Instituição de assistência a idosos e similares A A A A-p A A A P A A P P

Salões de beleza, spas e clínicas de estética sem alojamento e sem cirurgia A-p A-p A-p A-pp A A A A A A-pp P A-p

4 - EDUCACIONAIS

Educação infantil - creches e pré-escolas A A A A A A A A-m A A P A

Ensino fundamental e escolas especiais A A A A A A A A-m A A P A

Ensino médio A A A P A A A A-m A A P A
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Ensino superior, supletivos profissionalizantes, educação profissional de nível técnico A A P P A A A A-g A A P A

Cursos especiais (línguas, artes, gastronomia), escolas de dança, preparatórios e similares A-p A-p A-p A-p A-g A A A-m A A-p P A

Incubadoras tecnológicas, laboratórios e centros de pesquisa A-p A-p A-p A-p A-m A-m A A A P P A

5 - CULTURAIS

Salas de exposições, museus, galerias e bibliotecas A-p A A-p A-p A A A A A A-p P A

Centros culturais, teatros e similares A A A-p A-p A A A A A P P A

Auditórios de múltiplo uso, cinemas e similares A-p A-p A-p A-pp A-g A A A A P P A

Centro de convenções P P P P A A A A A-5 P P A

6 - CULTOS E FUNERÁRIOS

Igrejas, templos e locais de culto A-m A A-pp A-pp A A A A A-5 A-p P P

Cemitério e centro de atendimento funeral P A P P A P A A A A P P

Crematório P P P P P P P A P P P P

7 - COMERCIAIS

Comércio varejista de mercadorias em geral A-p A-p A-p A-pp A-g A-m A A A A-pp P A

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores P P P P A-1-2-3 A-1-2-3 A-1-2 A-1-2 A P P P

Shopping centers P P P P P P A A A-5 P P P
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Comércio atacadista e depósito em geral A-p A-p A-p A-pp A-m A-p A A A-5 A-6-pp P A-g

Comércio atacadista e depósito de produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos 
ou radioativos) P P P P A-1-2-3-m P A-1-2 A-1-2 P P P P

Pavilhões para feiras, parques de exposição e similares P A A P P P A A A-5 P P A

Condomínio comercial / de serviços A A A A A A A A A P P A

8 - SERVIÇOS

Serviços em geral A-pp A-pp A-pp A-pp A A A A A-4-pp A-pp P A

Serviços de alimentação A-m A-m A-p A-pp A A A A A A-p P A

Atividades veterinárias A-p A-p A-p A-p A-m A A A A A-4-pp P A

Serviços bancário de autoatendimento e casas lotéricas A-pp A-pp App A-pp A A A A A A-pp P A

Serviços bancários - agências P P P P A A A A A P P A

Serviços de manutenção em geral A-p A-p A-pp A-pp A A-m A A A A-4-pp P A

Serviços de manutenção pesada P P P P A-6-m P A A P P P P

Estacionamentos A A A-p A A A A A A-5 P A A

Edifícios-garagem P P P P A P A A A-5 P P A

Garagens de frotas, transportadoras e terminais de cargas P P P P P P A-g A P P P P

Sedes de organizações associativas patronais, empresariais, profissionais e  similares A A P A-pp A A A A A P P A

Sedes de organizações sindicais, políticas e similares A-pp A P A-pp A-m A A A A P P A

Sedes de organizações associativas de defesa de direitos sociais, ambientais e similares A A A-pp A-pp A-m A A A A P P A
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9 - INDUSTRIAIS

Indústria extrativista P P P P P P P P P P P P

Fábrica de conservas, óleos e laticínios A-p A-p A-6 P A-m A-pp A-p A A-p A-m P A

Fábrica de farinha e derivados A-p A-p A-6 P A-m A-pp A-p A A-p A-6-m P A

Abatedouro e fábrica de produtos de carne A-p A-p A-6 P A-p A-p A-p A A-5-pp A-6-pp P P

Fábrica de produtos do pescado A-p A-p A-6 A-p A-m A-p A-m A A-p A-6-p P A

Fábrica e refino de açúcar, torrefação e moagem de café A-p A-p A-6 P A-m A-pp A-p A A-p A-6-pp P A

Fábrica de outros produtos alimentícios A-p A-m A-6 A-p A-m A-p A-m A A-p A-6-p P A

Fábrica de bebidas A-p A-m A-6 P A-p A-p A-p A A-p A-6-pp P A

Fábrica de produtos do fumo P P P P P P P A P P P P

Fábrica de produtos têxteis e confeccção de artigos do vestuário e acessórios A-p A-p A-pp P A-m A-pp A-p A A-p P P A

Curtimento e outras preparações de couros P P A-6-p P P P P P P P P P

Fábrica de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados A-p A-p A-pp P A-m P A-p A A-p P P A

Fábrica de produtos de madeira, exceto móveis A-p A-p A-p P A-p P A-p A A-p A-6 P A

Fábrica de celulose, papel e produtos de papel P P A-p P P P P A P P P P

Impressão e reprodução de gravações A-p A-p A-pp A-pp A A-m A A A-p P P A

Fábrica de coque, de produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis P P P P P P P P P P P P

Fábrica de produtos químicos P P P P P P P A-8 P P P A-8

Fábrica de produtos farmoquímicos P P P P P P P A P P P A
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Fábrica de produtos farmacêuticos P P P P A-m P A-m A A-5-p P P A

Fábrica de produtos de borracha e de material plástico P P P P P P P A P P P A

Fábrica de produtos de minerais não-metálicos (vidro e produtos do vidro, cimento, artefatos de 
concreto) P P P P P P A A P P P P

Metalurgia P P P P P P P A P P P P

Fábrica de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos P P P P P P A-1 A P P P P

Fábrica de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos A-p A-p A-p P A-p A-p A A A-p P P A

Fábrica de máquinas, aparelhos e materiais elétricos P P P P P P A-p A P P P A

Fábrica de máquinas e equipamentos P P P P P P A-p A P P P A

Fábrica de veículos automotores, reboques e carrocerias P P P P P P P A P P P A

Fábrica de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores e embarcações P P P P P P P A P P P A

Construção de embarcações A-p A-p A-p A-p A-p A-p A-p A A-p A-6 P A

Fábrica de móveis A-p A-m A-p A-p A-m A-p A-m A A-m P P A

Fábrica de produtos diversos A-p A-p A-pp A-pp A-p A-p A A A-p A-pp A-pp A

10 - COMPLEXO DE MÚLTIPLO USO

Complexo de múltiplo uso De acordo com adequação de cada uso para o zoneamento em questão.

11 - AGRICULTURA, PESCA E SERVIÇOS RELACIONADOS 

Produção de lavouras temporárias A A A A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-5-12 A-7 P A
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Usos APL-E APL-P ARR ARP ARM ATR AMC AMS ZEIS ARC ATL APT

Horticultura e floricultura A A A A-p A-7 A A A A A-7 A A

Produção de lavouras permanentes A A A P A-7 P P P P A-7 P P

Produção de sementes e mudas certificadas A A A P A-7 P P P P A-7 P A

Pecuária A-7 A-7 A-7 P A-7 P P P P P P P

Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós colheita A-7 A A P P P P P P A-7 P P

Caça e serviços relacionados P P P P P P P P P P P P

Produção florestal A A A P P P P P P P P P

Pesca e aquicultura A A A A A A A A A A A A

12- EQUIPAMENTOS  

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e produção e distribuição combustíveis 
gasosos por redes urbanas (não inclui comércio) A A A A A A A A A A A A

Captação, tratamento e distribuição de água A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5

Esgoto e atividades relacionadas A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5

Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais De acordo com regulamentação espefícifa do órgão

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos P A P A A A A A A A A A
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LIMITAÇÕES ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS

1 Somente a uma distância superior a 200 metros de escolas, hospitais e similires P Proibido

2 Somente a uma distância superior a 500 metros de outro estabelecimento do mesmo gênero - 
exceto em vias estruturais para estabelecimento A Adequado

3 Somente em via arterial e coletora A - X Adequado com Limitações

4 Somente vinculado à unidade residencial

5 Somente com a anuência do órgão designado PORTE DOS USOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE 
SERVIÇOS

6 Somente vinculado à produção artesanal ou rural da propriedade e entorno pp até 200m²

7 Somente agricultura familiar - de acordo com Lei Federal 11.326/2006. p até 500m²

8 Exceto produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioativos) m até 1.000m²

g até 2.000m²
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60/200
0 Art. 3

Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Art. 1º Altera-se os incisos XLIX, LXXVII e LVII do art. 3º da Lei 
Complementar n. 060, de 2000, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: “XLIX - Mezanino: uma das possíveis partes 
do piso intermediário aberto entre o piso e o teto de um pavimento, 
que atenda as seguintes condições: não constituir unidade 
autônoma, ter área equivalente a no máximo 50% (cinquenta por 
cento) do compartimento do pavimento inferior e não ser 
subdividido, admitindo-se sanitários, áreas técnicas e demais 
disposições vigentes, derivada de análise técnica competente. 
LXXVII - Sobreloja: uma das possíveis partes do piso intermediário 
em pavimento comercial e/ou de serviços, situado entre o piso e o 
teto do pavimento e sem utilização como unidade autônoma cuja 
área total é limitada a 60% (sessenta por cento) do pavimento 
inferior. Quando a sobreloja ou parte dela esteja vinculada a lojas 
ou áreas de circulação de uso público ou coletivo do pavimento 
inferior as áreas de sobreloja devem ser consideradas como 
mezaninos. LVII - Pavimento: entrepiso de uma edificação, 
desconsiderados os pisos intermediários.”

Em atenção à aprovação do projeto de lei complementar N. 707, de 
27 de janeiro de 2021, que altera dispositivos da lei complementar 
N. 060, de 2000 (Código de Obras), é fundamental a revisão do Art. 
7º para compatibilização com o mesmo, e acrescentar outras 
definições necessárias à aplicação e simplificação dos artigos do 
Plano Diretor.

5 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES

Art. 3º Altera-se o Inciso XVIII do art. 5º da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 "XIII - excetuando as habitações unifamiliares, as demais licenças 
de construir deverão obedecer a diretrizes dos órgãos de 
planejamento acerca do fornecimento de infraestrutura, em 
especial água, luz, escoamento predial e esgoto. O município 
poderá, sempre que julgar conveniente, requisitar dos órgãos e 
empresas que detém responsabilidades sobre infraestrutura, 
previsões de fornecimento para setores urbanos inteiros, utilizando 
esses dados com vistas à gestão territorial, para análise e 
licenciamento das construções."
Art. 79º Revoga os incisos XVII do art. 5

Cabe ao poder público a informação e a avaliação da infraestrutura 
na região do empreendimento. Desta forma considera-se adequada 
a alteração do inciso XIII do Art. 5º.

7 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Glossário Art. 2º Altera-se o caput do art. 7º da Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 7º As 
definições adotadas para aplicação desta lei estão definidas no 
Anexo G01 e conforme código de obras e edificações de 
Florianópolis."
Art. 79º Revoga os incisos I ao LXVII do art.7°

Em atenção à aprovação do projeto de lei complementar N. 707, de 
27 de janeiro de 2021, que altera dispositivos da lei complementar 
N. 060, de 2000 (Código de Obras), é fundamental a revisão do Art. 
7º para compatibilização com o mesmo, e acrescentar outras 
definições necessárias à aplicação e simplificação dos artigos do 
Plano Diretor.
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42 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Zoneamento Art. 4º Altera-se o inciso I do §1º, o inciso I do § 2º, inclui o inciso 
XII ao §3º e inclui §6º do art. 42 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações: “Art. 42 
(...)
§1º (...)
I - Área de Preservação Permanente (APP) – trata-se de área 
recoberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, bem como de facilitar o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas;
(...)
§2º (...)
I - As Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL) – são os 
espaços territoriais destinados ao amortecimento das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e Unidades de Conservação (UC), 
à salvaguarda de funções ambientais e paisagísticas, bem como à 
proteção de risco geológico e hidrológico, as quais permitem usos 
urbanos de baixa densidade, subdividindo-se em:
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); e 
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.
(...)
§3º (...)
XII - Área de Parque Tecnológico (APT) – são aquelas que 
demarcam os parques tecnológicos, regidas por legislação 
específica ou, na ausência desta, pelas definições desta Lei.
(...)
§6º Lotes oriundos de parcelamento do solo aprovado e recebido 
em zoneamentos de macro área de uso urbano e que passaram a 
constituir macro área de transição em lei posterior poderão adotar 
os parâmetros urbanísticos de zoneamento de macro área de uso 
urbano adjacente, mediante estudo técnico que deve observar 
critérios de vizinhança.”

Necessária criação de instrumento que permita garantir os 
parâmetros urbanísticos oriundos de parcelamentos regularmente 
aprovados anteriores à lei, desta forma, considera-se adequada a 
inclusão do parágrafo 6º no Art. 42. Considera-se adequada a 
correção de erro material e insere inciso no §3º com descrição de 
zoneamento que já consta no mapa da Lei: Área de Parque 
Tecnológico (APT), Macro Área de uso Urbano,
destinadas prioritariamente a atender às funções específicas ao 
desenvolvimento econômico deste nicho importantíssimo para a 
cidade.
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43 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APP Art. 5º Altera-se o caput do art. 43 e o §1º, bem como revoga-se o
II, III, §2º do art. 43, da Lei Complementar n. 482, de 2014, que 
passam a vigorar
com as seguintes redações:
“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, bem como de facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
(...)
II – (Revogado); e
III – (Revogado).
§1º São Áreas de Preservação Permanente (APP) os seguintes
ecossistemas e espaços naturais:
(...)
II - praias, costões, promontórios, tômbolos, restingas geológicas 
em
formação e ilhas secundárias;
(...)
§2º (Revogado)”

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de 
conceitos e definições. Assim, as revisões sugeridas buscam dar 
mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 
482/2014, evitando em especial conflitos normativos. Neste 
contexto, considera-se adequadas as alterações no art. 43.

44-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

APP Art. 6º Inclui o art. 44-A e 44-B na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 44-A As Áreas de Preservação Permanente (APP) 
decorrentes de legislação federal, estadual ou municipal estão 
integralmente protegidas pelo Município ainda que não delimitadas 
nos mapas de zoneamento.

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de 
conceitos e definições. Assim, as revisões sugeridas buscam dar 
mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 
482/2014, evitando em especial conflitos normativos. Neste 
contexto, considera-se adequada a inclusão do Art. 44-A e 44-B.

44-B Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APP Art. 6º Inclui o art. 44-A e 44-B na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações: "Art. 44-B 
No caso de divergência entre a delimitação das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) constante nos 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 que poderão ser realizados pelo interessado, com base 
em termo de referência estabelecido pelo órgão ambiental.
§2º Nos casos em que a reavaliação determinar a inexistência das 
características de APP ou APL em áreas demarcadas nos mapas 
de zoneamento como tal, a área em questão deverá sofrer 
redefinição de seus limites urbanísticos de uso e ocupação do solo, 
segundo critérios de vizinhança definidos em regulamentação 
específica.”

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de 
conceitos e definições. Assim, as revisões sugeridas buscam dar 
mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 
482/2014, evitando em especial conflitos normativos. Neste 
contexto, considera-se adequada a inclusão do Art. 44-A e 44-B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021 COMPARATIVO 1837 E 1715 - Pág. 4

Art. PLC 1715* PLC 1837 Comparativo TEMA MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE 
REVISAO_PLC/2021 Justificativa

51 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APP Art. 7º Altera-se o art. 51 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 51 São usos permitidos em APP as atividades eventuais ou de 
baixo impacto ambiental mediante autorização do órgão ambiental.” 

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de 
conceitos e definições. Assim, as revisões sugeridas buscam dar 
mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 
482/2014, evitando em especial conflitos normativos. Neste 
contexto, considera-se adequada a alteração do art. 51 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014.

52 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

ACI Art. 8º Altera-se o art. 52 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“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, respeitando as diretrizes definidas 
pelos órgãos de planejamento.”

Simplificada a redação dos artigos referentes à Áreas Comunitárias 
Institucionais permitindo que o órgão de planejamento adeque as 
diretrizes e análises de impacto, quando couber, de acordo com 
realidades dos casos concretos. Deixa 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. 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. Assim, é permitida a 
efetividade da utilização das ACI, com sua utilização para os 
diferentes tipos de equipamentos urbanos e comunitários, os quais 
deverão seguir diretrizes de acordo com suas especificidades, 
garantindo a melhor ocupação destas áreas. Para tanto, considera-
se adequada a alteração no Art. 52.

53 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

ACI Revogado (art. 79°) Revogado, pois será avaliado em conjunto com a gestão territorial.

54 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

ACI Art.9º Altera-se o caput art. 54 e inclui os incisos I e II no referido 
artigo constante na Lei Complementar n. 482, de 2014, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 54 Os limites de uso e 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 segundo critérios dos órgãos de planejamento; 
II - As áreas demarcadas como Áreas Comunitárias Institucionais 
(ACI) em terrenos de propriedade particular estarão sujeitas à 
prévia análise do regime de domínio, onde aquelas privadas 
poderão adotar os parâmetros urbanísticos de zoneamento de 
macro área de uso urbano adjacente, mediante estudo técnico que 
deve observar critérios de vizinhança.”

Simplificada a redação dos artigos referentes às Áreas 
Comunitárias Institucionais permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. 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. 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. 
Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de 
zoneamentos classificados como Áreas Comunitárias Institucionais 
– ACI em terrenos de propriedade particular, contrariando a 
definição conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. 
Dessa forma, recomenda-se a revisão técnica do texto do artigo 
visando a criação de um instrumento para correção dos erros 
cartográficos vinculados à delimitação dessas áreas. Além dos 
evidentes erros materiais é necessário estabelecer procedimentos 
para a definição de uso e ocupação das ACI de domínio particular 
de forma diferenciada daquelas de uso público. Assim, considera-
se adequada alteração do caput art. 54 e inclusão dos incisos I e II.
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56 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

ACI Art. 10º Altera-se o art. 56 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:     
“Art. 56 As torres e equipamentos complementares de 
comunicação, energia e segurança deverão observar critérios de 
inserção quando definido pelo poder público.”

Simplificada a redação do artigo permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. Visando, 
também, facilitar a implementação de tecnologias de baixo impacto 
como as antenas 5G na cidade. Considera-se adequada a 
alteração do Art 56.

58 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

AVL Art. 11º Altera-se o caput do art. 58 e inclui-se o art. 58-A na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 58. Em Áreas Verdes de Lazer (AVL) será permitida a 
construção e licenciamento de equipamentos e edificações de uso 
coletivo ou interesse público, inclusive para ocupações 
preexistentes, mediante análise da característica e porte da AVL, 
tais como: apoio ao lazer ao ar livre, quadras esportivas, 
edificações para fins administrativos, ambientais, comunitários, 
educacionais e de cultura, turísticos, comerciais e de serviços, de 
segurança e conservação da área, bicicletários e pontos de táxi.

Amplia a diversidade de equipamentos permitidos em AVL, 
incentivando sua implantação, utilização e manutenção. Desta 
forma, considera-se adequada a alteração do Art. 58.

58-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

AVL Art. 11º Altera-se o caput do art. 58 e inclui-se o art. 58-A na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: Art. 58-A. As áreas demarcadas como Áreas 
Verdes de Lazer (AVL) em terrenos de propriedade particular 
estarão sujeitas à prévia análise do regime de domínio, onde 
aquelas privadas poderão adotar os parâmetros urbanísticos de 
zoneamento de macro área de uso urbano adjacente, mediante 
estudo técnico que deve observar critérios de vizinhança.”

Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de 
zoneamentos classificados como Áreas Verde de Lazer - AVL em 
terrenos de propriedade particular, contrariando a definição 
conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. Dessa forma, 
recomenda-se a revisão técnica do texto do artigo, visando a 
criação de um instrumento para correção dos erros cartográficos 
vinculados à delimitação dessas áreas. A inclusão deste artigo 
possibilita a correção de evidentes erros materiais e estabelece 
procedimentos para a definição de uso e ocupação das AVL de 
domínio particular de forma diferenciada daquelas de uso público. 
Considera-se adequada a criação do Art. 58-A.

59 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Uso, Licenciamento Art. 12º Altera-se o art. 59 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 59 Para fins de Adequação do Uso do Solo para instalação de 
atividades econômicas, incluindo a troca de uso de edificações, as 
atividades econômicas (CNAE), serão enquadradas, seguindo 
diretrizes do órgão de planejamento, conforme a atividade efetiva, 
ainda que secundária, e de acordo com agrupamentos listados nos 
anexos, partes integrantes desta Lei Complementar.”

Com vistas a observar a atividade efetiva, não necessariamente 
atividade principal faz-senecessário criar mecanismo de 
desvinculação da emissão de consultas de instalação da atividade 
descrita no CNAE, da atividade final a ser efetivada no local. Neste 
sentido a proposta é que as atividades de CNAEs não estejam 
fixadas no texto da lei de forma a permitir que sejam enquadradas 
mediante análise técnica e normas complementares adequadas. 
Para tanto, recomenda-se a adequação da tabela do Anexo F02, a 
qual deve ser simplificada com o agrupamento das atividades 
baseado na Classificação CNAE. Também, considera-se adequada 
a alteração do Art. 59.
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61 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Uso, Licenciamento Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus 
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“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; Adequados com limitações especiais; Tolerados; ou 
Proibidos, conforme definições e classificação constante nas 
tabelas e mapas partes integrantes desta Lei Complementar ou 
enquadradas pelo órgão de planejamento.

Observando as contribuições encaminhadas como comentários 
técnicos da Diretoria de Gestão Territorial e aquelas constantes 
nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições 
visando a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais 
alterações são corroboradas no âmbito do planejamento urbano, 
onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a 
possibilidade de extensão dos usos urbanos a partir do uso 
principal. Verifica-se a necessidade de criação de instrumento para 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de 
alinhamento do terreno, assim como permitir a uniformidade de 
aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se tem 
uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, 
assim desprende-se a alteração do caput do art. 61, inclusão do 
art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus 
incisos I e II.

61-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Uso, Licenciamento Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus 
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 61-A Nas Macro Áreas de Uso Urbano, quando em um mesmo 
terreno incidirem zoneamentos diferentes, estes poderão:
I – Estender o uso do solo do zoneamento frontal, mantendo os 
limites de ocupação previstos no zoneamento original, nunca 
superior à 100 (cem) metros de profundidade.
II - Estender o uso do solo e os demais parâmetros urbanísticos do 
zoneamento frontal quando existir zoneamento frontal com 
dimensão menor que 50 (cinquenta) metros no alinhamento.”

Observando as contribuições encaminhadas como comentários 
técnicos da Diretoria de Gestão Territorial e aquelas constantes 
nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições 
visando a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais 
alterações são corroboradas no âmbito do planejamento urbano, 
onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a 
possibilidade de extensão dos usos urbanos a partir do uso 
principal. Verifica-se a necessidade de criação de instrumento para 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de 
alinhamento do terreno, assim como permitir a uniformidade de 
aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se tem 
uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, 
assim desprende-se a alteração do caput do art. 61, inclusão do 
art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus 
incisos I e II.

61-B Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus 
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 61-B Os zoneamentos frontais do lote deverão ter 
aplicabilidade mínima de 50 (cinquenta) metros de profundidade, 
tanto em uso quanto em ocupação.”

Observando as contribuições encaminhadas como comentários 
técnicos da Diretoria de Gestão Territorial e aquelas constantes 
nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições 
visando a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais 
alterações são corroboradas no âmbito do planejamento urbano, 
onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a 
possibilidade de extensão dos usos urbanos a partir do uso 
principal. Verifica-se a necessidade de criação de instrumento para 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de 
alinhamento do terreno, assim como permitir a uniformidade de 
aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se tem 
uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, 
assim desprende-se a alteração do caput do art. 61, inclusão do 
art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus 
incisos I e II.
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61-C Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus 
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 61-C Para efeito dos artigos 61-A e 61-B serão observados os 
alinhamentos, considerando a previsão de recuos viários, quando 
houver.”

Observando as contribuições encaminhadas como comentários 
técnicos da Diretoria de Gestão Territorial e aquelas constantes 
nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições 
visando a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais 
alterações são corroboradas no âmbito do planejamento urbano, 
onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a 
possibilidade de extensão dos usos urbanos a partir do uso 
principal. Verifica-se a necessidade de criação de instrumento para 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de 
alinhamento do terreno, assim como permitir a uniformidade de 
aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se tem 
uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, 
assim desprende-se a alteração do caput do art. 61, inclusão do 
art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus 
incisos I e II.

61-D Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Art. 13º Altera-se o caput do art. 61, incluem-se o art. 61-A e seus 
incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus incisos I e II da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 61-D Poderão adotar o uso e ocupação do solo do 
zoneamento adjacente, os seguintes casos:
I - Zoneamento que corresponda a menos de 20% da área do lote, 
cuja área total deste seja inferior a 5.000 m² (cinco mil metros 
quadrados).
II - Zoneamentos que corresponderem a menos de 10% em 
quadras cuja área total desta seja inferior a 30.000 m² (trinta mil 
metros quadrados) e seu perímetro completamente definido por 
logradouros públicos.”

Observando as contribuições encaminhadas como comentários 
técnicos da Diretoria de Gestão Territorial e aquelas constantes 
nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições 
visando a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais 
alterações são corroboradas no âmbito do planejamento urbano, 
onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a 
possibilidade de extensão dos usos urbanos a partir do uso 
principal. Verifica-se a necessidade de criação de instrumento para 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de 
alinhamento do terreno, assim como permitir a uniformidade de 
aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se tem 
uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, 
assim desprende-se a alteração do caput do art. 61, inclusão do 
art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e seus 
incisos I e II.

63-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Art. 14º Inclui o art. 63-A e seus incisos I, II, III, par. §1º, §2º, §3º na 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 63-A Serão admitidas a ocupação do piso intermediário ao 
nível das sobrelojas e mezaninos, podendo:
I - O piso intermediário exceder o perímetro do pavimento 
vinculado desde que limitado aos limites da taxa de ocupação total 
deste em relação ao pavimento inferior.
II – Considerar áreas sem conformação de mezanino vinculado ao 
pavimento inferior.
III - Em pavimento comercial e/ou de serviços, ocupar com espaços 
coletivos e áreas de garagens.
§1º A área ocupada pelo piso intermediário será computada no 
coeficiente de aproveitamento salvo exceções previstas nesta lei.
§2º Acessos verticais vinculados ao compartimento do piso inferior 
são obrigatórios somente quando conformarem unidade autônoma.
§3º Não serão admitidas unidades autônomas exceto aquelas que 
são parte da unidade do piso inferior vinculadas por mezanino e 
circulação vertical própria.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021 COMPARATIVO 1837 E 1715 - Pág. 8

Art. PLC 1715* PLC 1837 Comparativo TEMA MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE 
REVISAO_PLC/2021 Justificativa

64 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Seção I-A
Dos Incentivos ao Uso Misto
Art. 64 A fim de incentivar o uso misto nas Macro Áreas de Usos 
Urbanos, fica o Município autorizado a dar incentivos em forma de 
índices urbanísticos, mediante critérios específicos, que contenham 
uso residencial ou habitacionais transitórios, fachada ativa 
vinculada a espaço público ou área de fruição pública, sendo que 
ficam restritos ao acréscimo máximo de:
I – a altura máxima (HE), estabelecida para zoneamentos em que o 
gabarito máximo seja acima de 4 pavimentos, poderá ser 
ultrapassada em no máximo 25% (vinte e cinco por cento) e para 
zoneamentos até 4 pavimentos, poderá ser ultrapassada em no 
máximo 50% (cinquenta por cento), sendo também assegurado o 
acréscimo de gabarito em pelo menos um pavimento para todos os 
casos.
II – o incentivo para Taxa de Ocupação ficará limitado em, no 
máximo, 1/3 (um terço) acima da Taxa de Ocupação estabelecida 
para o zoneamento em questão.
III - (Revogado)
IV – o incentivo para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo fica 
limitado pelos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II deste 
artigo."
Art. 79º Revoga o inciso III do art. 64

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.

64-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: Seção I-B
Do Incentivo à Arte Pública
Art. 64–A Os empreendimentos que investirem em Arte Pública 
poderão beneficiar-se com o incremento construtivo de acréscimo 
de 2% (dois por cento) no coeficiente de aproveitamento e na taxa 
de ocupação, respeitados os demais limites urbanísticos e 
regulamentação específica.

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.
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64-B Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
Seção I-C
Do Incentivo à Área de Preservação Permanente - APP
Art. 64–B Como forma de incentivar a promoção da preservação da 
cobertura vegetal e proteção das áreas de APP os 
empreendimentos poderão beneficiar-se com:
I – acréscimo de percentual no coeficiente de aproveitamento, taxa 
de ocupação e gabarito, a ser aplicado exclusivamente na área do 
empreendimento, no zoneamento que não for APP.
§1º O índice de coeficiente de aproveitamento concedido será de 
no máximo 0,6 (zero vírgula seis), vinculados a área efetivamente 
protegida, obedecendo critérios de porte e localização, definidos 
em norma complementar derivado de estudo técnico.
§2º A distribuição de índices nos demais zoneamentos, os limites 
de incentivo ao número de pavimentos e taxa de ocupação serão 
derivados de estudo técnico.
§3º As áreas non aedificandi não se aplicam os acréscimos de 
coeficiente de aproveitamento deste artigo.

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.

64-C Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
Seção I-D
Do Incentivo à Sustentabilidade
Art. 64–C Os empreendimentos que investirem em promoção do 
desenvolvimento ecologicamente sustentável das edificações, 
implantando tecnologias construtivas ou instalações que promovam 
a redução do impacto sobre o meio ambiente, sendo elas não 
obrigatórias, poderão beneficiar-se com o incremento construtivo 
de acréscimo de 2% (dois por cento) no coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação, respeitados os demais limites 
urbanísticos e regulamentação específica.

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.
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64-D Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações: 
Seção I-E
Do Incentivo à Fruição Pública
Art. 64–D Poderá ser concedido, mediante regulamentação 
específica, incentivo aos empreendimentos que implementarem a 
fruição pública com o incremento construtivo de 1,5 (uma vez e 
meia) o coeficiente de aproveitamento sobre a área de fruição 
pública gerada, a ser aplicado exclusivamente na área do 
empreendimento, adequando os demais limites urbanísticos, nos 
seguintes casos:
I - na fachada do lote destinado a passagem de pedestres e 
ciclistas, e/ou espaços de estar e convivência.
II – abrir passagem de conexão e acesso público entre logradouros 
e/ou para áreas públicas e de interesse como orla, parques, 
patrimônios históricos, entre outros, desde que não existam outras 
passagens públicas a menos de 125 (cento e vinte e cinco) metros.
III - que permitam a permeabilidade visual às áreas públicas e de 
interesse como orla, parques, patrimônios históricos, marcos 
visuais, monumentos, entre outros.
§1º será permitida a ocupação aérea e de subsolos das passagens 
de conexão e/ou espaços de estar e convivência.
§2º serão desconsideradas neste incentivo aquelas áreas de 
fruição vinculadas ao incentivo de uso misto.

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.

64-E Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Seção I-F
Incentivo Para Habitação De Interesse Social
Art. 64–E - Projetos de Habitação de Interesse Social que 
destinarem e executarem Equipamentos Públicos e Comunitários 
no empreendimento terão direito a ganho de pavimentos, taxa de 
ocupação e demais limites urbanísticos aplicáveis, a ser 
regulamentada em norma específica.

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.
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64-F Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Seção I-F
Incentivo Para Habitação De Interesse Social
Art. 64–F Os incentivos urbanísticos para a AEIS, mediante análise 
ou diretrizes dos órgãos de planejamento definidos em 
regulamentação específica serão aplicáveis somente para 
habitação multifamiliar, incluindo aquelas de uso misto, 
subdividem-se de acordo com as categorias de renda familiar da 
seguinte forma:
I - HBR: acréscimo de 3 (três) pavimentos com respectivo 
acréscimo na altura, 30% na Taxa de Ocupação (TO) nos 
pavimentos onde não houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada, 
aumento do coeficiente de aproveitamento (CA) proporcional ao 
potencial construtivo gerado pela ampliação do número de 
pavimentos, afastamentos diferenciados segundo regulamentação.
II - HMP: acréscimo de 2 (dois) pavimentos com respectivo 
acréscimo na altura, 25% na Taxa de Ocupação (TO) nos 
pavimentos onde não houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada 
e aumento do coeficiente de aproveitamento (CA) máximo 
proporcional ao potencial construtivo gerado pela ampliação do 
número de pavimentos, respeitado os afastamentos mínimos e 
demais disposições desta norma.
III - HM: acréscimo de 1 (um) pavimento com respectivo acréscimo 
na altura, de 20% na Taxa de Ocupação (TO) nos pavimentos onde 
não houver Taxa de Ocupação (TO) diferenciada e aumento do 
coeficiente de aproveitamento (CA) máximo proporcional ao 
potencial construtivo gerado pela ampliação do número de 
pavimentos, respeitando os afastamentos mínimos e demais 
disposições desta norma.
§1º Não poderá ser transferido o direito de construir gerado a partir 
dos incentivos de construção referidos nos casos dos incisos I, II e 
III.
§ 2º Os incentivos concedidos a AEIS poderão ser aplicados a 
projetos específicos dentro das ZEIS e nas demais Macro Áreas de 
Uso Urbano segundo diretrizes urbanas e de habitação social do 
Município.  

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.
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64-G Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Seção I-G
Regras Gerais dos Incentivos
Art. 64–G – Será permitida a utilização de mais um incentivo 
previsto neste capítulo, para um mesmo empreendimento, os quais 
terão seus respectivos incentivos somados."

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.

64-H Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

INCENTIVO Art. 15º Cria a Seção I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, I-G do Capítulo IV, 
altera o caput e os incisos I, II e IV, revoga o inciso III, do art. 64, 
inclui o art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 64–H - Na ausência de regulamentação específica os projetos 
que utilizarem de um ou mais incentivos deste Capítulo, poderão:
I- Aplicar taxa de ocupação livre no Pavimento de Cobertura, não 
sendo contabilizado o Coeficiente de Aproveitamento na área total 
computável do empreendimento, mantendo os afastamentos 
mínimos estabelecidos no anexo G01.
II- Aplicar afastamento lateral e fundos de 1/7 (um sétimo) da altura 
da fachada (HF).
III - Ocupar subsolo em até 80% (oitenta por cento) do terreno.
IV- Dispensar a exigência de vagas de estacionamento para a área 
gerada por meio da aplicação dos incentivos.
V- Aplicar nos pavimentos que ultrapassem o gabarito original 
recuos e taxa de ocupação igual ao pavimento inferior a estes.”

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor 
compreensão da aplicação daqueles já previstos, assim como 
objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são 
agrupados em um conjunto de seções em sequência. Além disto, 
observou-se a baixa eficiência daqueles incentivos previstos no 
plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se 
destaca a necessidade de valorização dos usos mistos bem como 
favorecer a produção de habitação de interesse social. Para os 
usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que 
estes permitam a sua efetiva distribuição no território, desta 
maneira busca-se valorizar na política também aquelas edificações 
de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte 
pública não foram efetivos no formato atual, se propõe pequeno 
ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além disso, 
propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as 
áreas de preservação permanente e de sustentabilidade, temas 
essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim como 
valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que 
impliquem no uso de tecnologias eficientes e verdes. Para tanto, 
define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, 
incisos do art. 64, e inclui os Art. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-
F, 64-G, 64-H.
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65 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

GABARITO DE 
PAVIMENTOS E DE 

ALTURAS

Art. 16º Altera-se os §2º, §3º, §4º e §5º do art. 65, na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 65. (...)        
§2º Os terrenos em aclive ou declive poderão ser divididos em 
secções planas para fins de cálculo dos gabaritos.
§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 descobertos, chaminés, casas de máquinas, 
reservatórios, o pavimento de cobertura em edificações com 3 
(três) ou mais pavimentos, antenas, heliponto e demais 
equipamentos de serviço implantados na cobertura e demais 
definições do código de obras.
§4º Edificações categorizadas em norma complementar, que 
necessitem entrepisos técnicos, terão o direito de adicionar altura 
de cada entrepiso na altura máxima definida na Tabela de Limites 
de Ocupação. (ANEXO F01).
§ 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. (ANEXO F01).” 

Importante definir critérios mais adequados a forma edificada global 
do edifício adequando o
texto legal para que integre as orientações mais objetivas oriundas 
da prática de projeto e execução de
obras e que permita a sua efetiva integração com eventuais 
determinações do Código de Obras. Desta
forma, considera-se adequada a alteração dos Art. 65.

66 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

GABARITO DE 
PAVIMENTOS E DE 

ALTURAS

Art. 17º Altera-se o caput do art. 66 e altera o parágrafo único do 
art. 66.  da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações:
“Art. 66. Não serão computados para determinação de número de 
pavimentos (gabarito), os subsolos, os térreos com garagem em 
pilotis nos bairros em que não seja indicada a execução de 
subsolos, os mezaninos e sobrelojas, os telhados desde que não 
sejam passíveis de ocupação, os terraços jardins descobertos, os 
sótãos em residências unifamiliares, o pavimento de cobertura, os 
terraços descobertos, as casas de máquinas, as chaminés, as 
caixas d´água, instalações de serviço, segurança, proteção contra 
incêndio implantadas na cobertura e demais elementos construídos 
definidos no código de obras e sua regulamentação.
Parágrafo único - Nas áreas em que haja comprometimento ou 
risco ao lençol freático ou aquíferos ou ainda nas áreas alagáveis 
ou inundáveis, quando da impossibilidade da execução de 
subsolos, será admitida a construção de um pavimento térreo com 
a presença de garagem em pilotis sem prejuízo da utilização do 
pavimento para outras áreas coletivas ou privadas, elevando-se o 
gabarito em um pavimento e a altura da edificação (HE) em 3,6 
(três virgula seis) metros.”

Trata-se de adequação dos artigos referentes ao cálculo de altura e 
de número de pavimentos (gabarito) que visam a melhoria da 
redação e aplicabilidade dos conceitos. Esclarece e permite a 
utilização dos terraços jardins em coberturas, assim como provê 
alternativa construtiva mais adequada a áreas em que sejam 
vedadas a construção de subsolos. Neste caso, adota-se a 
recomendação da SMDU, com pequena alteração da redação que 
esclarece as possibilidades do uso do pavimento adicional. Para 
tanto, define-se novo caput do art. 66 seu parágrafo único, e 
revoga o art. 68.

68 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

GABARITO DE 
PAVIMENTOS E DE 

ALTURAS

Art. 79º Revoga o art. 68 Trata-se de adequação dos artigos referentes ao cálculo de altura e 
de número de pavimentos (gabarito) que visam a melhoria da 
redação e aplicabilidade dos conceitos. Esclarece e permite a 
utilização dos terraços jardins em coberturas, assim como provê 
alternativa construtiva mais adequada a áreas em que sejam 
vedadas a construção de subsolos. Neste caso, adota-se a 
recomendação da SMDU, com pequena alteração da redação que 
esclarece as possibilidades do uso do pavimento adicional. Para 
tanto, define-se novo caput do art. 66 seu parágrafo único, e 
revoga o art. 68.
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69 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

TAXAS E 
COEFICIENTES 

MÁXIMOS

Art. 18º Altera-se os incisos I, II, III, IV e V, incluem-se as alíneas a) 
e b) no inciso I e os incisos VI e VII, altera-se o parágrafo único, 
revoga-se os seus incisos I e II, sendo ambos no art. 69 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"(…)
I – Áreas de Garagens, exceto: 
a)        Vagas de veículos automotores excedentes a uma vez e 
meia ao número de unidades autônomas em edificações 
multifamiliares; e
b) Pavimentos de garagem em 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.
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 - Áreas de sobrelojas de uso não residencial configuradas como 
mezaninos.
VI – As áreas de uso coletivo localizadas no pavimento de 
cobertura.
VII – bicicletários e paraciclos.
Parágrafo único.  Deverão ser observadas, quando houver, critérios 
específicos do código de obras e normas complementares.
I – (Revogado)
II – (Revogado)."

Adequação de texto para melhor compreensão, removendo 
redundâncias e dando maior clareza para aplicação, incluindo 
assuntos já aplicados por meio de regulamentações em Decretos, 
simplificando e retirando do plano detalhamentos desnecessários, 
os quais devem ser observados no código de obras. Considera-se 
adequada a alteração dos incisos, a inclusão das alíneas e a 
revogação e do parágrafo único e seus incisos.

70 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

TAXAS E 
COEFICIENTES 

MÁXIMOS

Art. 19º Altera-se os incisos II, III e IV e incluem-se os incisos VI e 
VII no art. 70 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações:
"Art. 70. (...)
II – Pérgolas.
III - marquises e toldos fixados junto à fachada.
IV - Beirais ou coberturas externas junto à fachada com até um 
metro e vinte centímetros.
(...)
VI - Brises e elementos arquitetônicos de fachada e seus sistemas 
de fixação.
VII - Elementos de baixo impacto de acordo com o código de obras 
e sua regulamentação." 

Importante adequação das exceções ao conceito de taxa de 
ocupação, maior detalhamento de elementos construtivos, criando 
dispositivo visando aprimorar a aplicação da lei. Sendo assim, 
considera-se adequada a alteração do Art. 70.
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71 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

TAXAS E 
COEFICIENTES 

MÁXIMOS

Art. 20º Altera-se as alíneas a), b) e c), do inciso I, o inciso II e as 
alíneas a), b), e c), revoga-se o inciso III, a alínea d) do inciso I, a 
alínea d) do inciso II e altera-se o §1º do art. 71 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:     
"Art. 71 (...)
I – (...)
a) nas áreas de zoneamento AMC situadas no Polígono Central, 
poderão ocupar até 100% (cem por cento) do terreno.
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do polígono central, 
poderão ocupar até 80% (oitenta por cento) do terreno.
c) nas áreas de zoneamento ARM, ARP e ATR onde é permitido 
quatro ou mais pavimentos, poderão ocupar até 80% (oitenta por 
cento) do terreno. 
d) (Revogado)
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 100% (cem por cento) do terreno.
b) nas áreas de zoneamento AMS e AMC fora do polígono central, 
poderá ocupar até 80% (oitenta por cento) do terreno. 
c) nas áreas de zoneamento ARM, ARP e ATR onde esteja 
permitido quatro ou mais pavimentos, poderão ocupar até 80% 
(oitenta por cento) do terreno.
d) (Revogado)
III – (Revogado)
(...)
§ 1º Em hotéis localizados em ATR, o primeiro e segundo 
pavimentos poderão ocupar até oitenta por cento do terreno desde 
que não sejam destinados a unidade de hospedagem, e 60% 
(sessenta por cento) quando incluir unidades de hospedagem."

Aferiu-se a possibilidade de adequação da redação que incorpora 
edificação de 4 pavimentos nos casos ARM, ATR e ARP, evitando 
custos adicionais a estas edificações que têm baixo rendimento 
construtivo. Estende-se também aquelas que se utilizem de 
incentivos, pois em ambos os casos, ao favorecer a implantação do 
subsolo, evita-se que elas sejam compulsoriamente locadas no 
térreo que produz efeito negativo ao ambiente urbano. Observa-se 
que não se altera a taxa de impermeabilização, a qual deve ser 
observada tecnologia compatível para retenção das águas da 
chuva. Desta forma, considera-se adequada a alteração.
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73 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 21º Altera-se o §1º, §3º, §4º e §5º e revoga o §6º do art. 73 da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 73. (...)
(...)
§1º Serão permitidas, na área do afastamento frontal: as 
marquises, os beirais, sacadas e balanço da edificação que tenham 
avanço sobre o afastamento, no máximo, 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de profundidade, planos horizontais, brises e beirais 
com até 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e demais 
definições do código de obras.
(...)
§3º Quando não existir diretriz dos órgãos de planejamento, nos 
locais em que a largura das vias existentes não corresponder às 
caixas programadas nesta Lei Complementar as edificações 
deverão respeitar os afastamentos frontais mínimos medidos a 
partir do eixo da via.
§4º Obedecendo diretrizes dos órgãos de planejamento, em vias 
determinadas por estes, os empreendimentos que ampliarem os 
passeios em 2(dois) metros em relação aos alinhamentos previstos 
nesta lei serão admitidas edificações sem afastamento frontal. 
§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 70º (setenta 
graus) medido a partir do eixo da via, desconsiderando volume de 
reservatório, circulação vertical, heliponto de emergência, antenas, 
chaminés e elementos arquitetônicos de baixo impacto.
§6º (Revogado)".

Visando a adequação de conteúdo diferenciando o conceito de 
recuo (se refere a alargamento
viário) e o conceito de afastamento. Sugere-se a revogação do 
parágrafo que refere-se aos recursos
viários pois está contemplado em artigos novos propostos ou 
reescritos.
No que tange ao §6º do artigo, sugere-se a transformação em novo 
artigo (78-B) para tratar dos
assuntos relacionados ao recuo viário e diferenciando-o do 
afastamento.
A adequação do restante do conteúdo é importante a fim de corrigir 
incongruências de
conceitos e facilitar a aplicação da lei. Sendo assim, considera-se 
adequada alteração do art. 73.

74 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 22º Altera-se o caput do art. 74, o §1º e §3º, bem como revoga 
o §2º da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar 
com as seguintes redações:
“Art. 74. Os afastamentos laterais e de fundos deverão ser de no 
mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) em edificações 
cuja altura da edificação (HE) seja de até 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros).
§1º Será admitida a ausência de afastamentos laterais e fundos em 
até um terço do perímetro do lote.
§2º (Revogado).
§3º A dispensa dos afastamentos não se aplica aos terrenos 
confrontantes com orla marítima, lacustre, lagunar ou fluvial e 
situadas em Macro Áreas de Transição.”

Com o intuito de facilitar o entendimento e a aplicação da lei, sem, 
entretanto, comprometer as questões de ventilação e 
sombreamento vinculado às edificações e ao mesmo tempo 
inferindo as edificações as alturas adequadas à boa técnica de 
projeto e construtiva. Considera-se adequada a alteração do art. 
74.
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75 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 23º Altera-se o caput do art. 75 e inclui no mesmo artigo os 
incisos I e II e §1º e §2º na Lei Complementar n. 482, de 2014, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:
“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 7,50 m (sete metros e cinquenta 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.
§ 1º Os afastamentos laterais e de fundos poderão variar conforme 
a altura da fachada (HF) para cada face, trecho da fachada, e 
pavimento da edificação, admitindo-se escalonamento.
§2º Excluindo os pavimentos de embasamento, o escalonamento 
por faces de fachada deverá considerar o agrupamento com 
mesmo afastamento de no mínimo 2 (dois) pavimentos para 
edificações de até 6 pavimentos e de no mínimo 3 (três) 
pavimentos para edificações acima de 6 pavimentos.
§3º Para todos os casos o afastamento da circulação vertical segue 
o previsto no inciso I.

Necessária adequação do texto de forma a dar maior clareza à 
aplicação, incluindo a permissão de escalonamento das fachadas. 
O escalonamento permite a variação da taxa de ocupação de 
acordo com o pavimento, ou seja, não se altera a política de taxa 
de ocupação e, ao mesmo tempo, permite uma maior variedade 
espacial das soluções arquitetônicas. Também, a introdução desta 
ferramenta pode permitir o esgotamento de índice antes de 
alcançar a altura de pavimentos máxima, eventualmente 
diminuindo o gabarito, sem perdas de potencial construtivo. Para 
tanto, considera-se adequada a alteração do art. 75 e inclusão do 
art. 75-A, seus §1º e §2º, e o art. 75-B, e seus §1º e §2º.

75-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 24º Inclui o art. 75-A, §1º e §2º, art. 75-B, §1º e §2º, art. 75-C e 
o art. 75-D, incisos I, II, III e IV na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 75-A O embasamento das edificações que utilizam taxa de 
ocupação diferenciada, conforme art. 71, é isento de afastamentos 
laterais e fundos, limitado à altura de base (HB) em 9 (nove) 
metros.
§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no 
Triângulo Central, a altura de base (HB) poderá ser acrescida em 
no máximo 3 (três) metros onde houver mezanino ou sobreloja.  
§2º A isenção de afastamentos não se aplica aos terrenos 
confrontantes com a orla marítima, lacustre, lagunar ou fluvial, 
exceto quando separada por via pública ou área de fruição pública 
com largura mínima de 10 (dez) metros.

75-B Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 24º Inclui o art. 75-A, §1º e §2º, art. 75-B, §1º e §2º, art. 75-C e 
o art. 75-D, incisos I, II, III e IV na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 75-B A altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m (dez 
metros e cinquenta centímetros).
§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no 
Triângulo Central, a altura de vizinhança (HV) máxima será de 
13,50m (treze metros e cinquenta centímetros) quando houver piso 
intermediário vinculado mezanino ou sobreloja.
§2º As faces do embasamento acima da altura de vizinhança (HV) 
deverão obedecer a afastamento de 1/5 de sua altura, respeitado o 
mínimo de 3 (três) metros.
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75-C Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 24º Inclui o art. 75-A, §1º e §2º, art. 75-B, §1º e §2º, art. 75-C e 
o art. 75-D, incisos I, II, III e IV na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 75-C Mediante análise ou diretrizes dos órgãos de 
planejamento, poderão ser estabelecidos afastamentos 
diferenciados para os lotes derivados de loteamentos de Interesse 
Social quando da sua aprovação. 

Inserir regra para permitir projeção de elementos arquitetônicos de 
relevância funcional e estética que não configuram área construída 
sobre os afastamentos laterais e de fundos. Permitindo variação e 
qualidade na proposição e composição  arquitetônica, tais como a 
valorização de elementos de controle solar e de desempenho da 
edificação, ambiência do usuário, locação desvinculada do subsolo 
em relação a edificação e implantação do terreno, entre outras. 
Sendo assim, considera-se adequada a alteração do Art. 75-C.

75-D Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 24º Inclui o art. 75-A, §1º e §2º, art. 75-B, §1º e §2º, art. 75-C e 
o art. 75-D, incisos I, II, III e IV na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 75-D Serão admitidos nos afastamentos laterais e de fundos:
I – Planos horizontais, brises e beirais com até 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) desde que desvinculados das divisas 
correspondentes em pelo menos 0,80m (zero vírgula oitenta 
metros) e de acordo com normas complementares ao código de 
obras.
II - Elementos arquitetônicos de fachada e seus sistemas de 
fixação de acordo com normas complementares ao código de 
obras. 
III – Subsolos. 
IV-  Pérgolas.” 

Insere regra de afastamento para a configuração urbana de lotes 
de interesse social, garantindo a possibilidade de construção em 
áreas com padrões diferenciados em função de suas 
características. Visa garantir a possibilidade de construção nos 
lotes oriundos de loteamento de interesse social. Considera-se 
adequada a alteração do Art. 75-D.

78-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 25º Inclui o art. 78-A, 78-B, §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §7º e o 
art. 78-C na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações: 
"Art. 78-A Os espaços livres definidos como afastamentos não são 
edificáveis, ressalvando o direito à realização de obras assentadas 
e limitadas em altura de baixo impacto em relação ao nível natural, 
cercas e fechamentos de áreas necessárias à segurança, 
instalações e serviços, em obediência ao código de obras e 
regulamentações específicas.

Detalhamento de conteúdo para melhor aplicação da lei, separando 
os conteúdos referentes a afastamento frontal e recuo viário, 
incluindo itens revogados em artigos anteriores. Deve buscar 
também a articulação com o código de obras e sua 
regulamentação específica.
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78-B Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 25º Inclui o art. 78-A, 78-B, §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §7º e o 
art. 78-C na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações:

"Art. 78-B 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.
§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 2m (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.
§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 7m (sete 
metros) em relação ao eixo da via, salvo diretriz dos órgãos de 
planejamento.
§6º A área atingida pela ampliação do sistema viário dará direito ao 
proprietário de utilizar o índice correspondente para a edificação ou 
alienar, mediante escritura pública, área equivalente ao potencial 
construtivo não utilizado.
§7º Em vias existentes, não hierarquizadas como indispensáveis às 
conexões viárias entre diferentes setores da cidade e onde mais de 
três quartos dos lotes estejam ocupados, respeitados eventuais 
impedimentos de salubridade pública, é admissível estabelecer 
recuos próprios, baseados em realidades consolidadas, após 
estudos específicos."

Detalhamento de conteúdo para melhor aplicação da lei, separando 
os temas referentes a afastamento frontal e recuo viário, incluindo 
itens revogados em artigos anteriores. Possibilita regulamentar o 
assunto de embarque e desembarque e garantir acessibilidade 
universal. Também busca compatibilizar a lei com o desenho 
urbano da cidade e permitir regulamentação específica pelos 
órgãos de planejamento. Faz-se necessária a introdução de 
mecanismos objetivos de adequação do sistema viário projetado à 
realidade consolidada mediante ocupações pretéritas, uso efetivo 
do elemento projetado ou ainda adequações efetivadas no âmbito 
de projetos de parcelamento do solo. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 78-B e 78-C.

78-C Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS 
AFASTAMENTOS 
OBRIGATÓRIOS

Art. 25º Inclui o art. 78-A, 78-B, §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §7º e o 
art. 78-C na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações:

"Art. 78-C As áreas para embarque e desembarque devem ser 
implantadas no interior do lote, ressalvadas soluções apontadas 
em Diretrizes Urbanísticas."
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79 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Estacionamento Art. 26º Altera-se o caput do art. 79, o §1º, §2º, §3º, §4º, §5º e §6º e 
revogam-se o §7º, §8º e §10. do art. 79, da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 79. O número de vagas de estacionamento, são estabelecidos 
no anexo Tabela E01- Estacionamentos, sendo que os acessos, 
padrões e dimensionamento obedecerão às definições do código 
de obras e edificações do município de Florianópolis, quando 
couber, e demais diretrizes dos órgãos de planejamento.
§1º Quando no mesmo terreno coexistirem usos e atividades 
diferentes, o número de vagas exigidas será igual à soma das 
vagas necessárias para cada uso e atividade, admitindo-se o 
compartilhamento quando os usos operarem em horários distintos.
§2º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres, assim como as 
edificações destinadas ao uso residencial, comercial e/ou de 
serviços localizadas no Polígono Central ficam dispensadas da 
exigência de vagas de estacionamento de automóveis.
§3º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres, assim como as 
edificações destinadas ao uso residencial, comercial e/ou de 
serviços localizadas no Triângulo Central ficam dispensadas da 
exigência de vagas de estacionamento de automóveis, salvo 
diretrizes dos órgãos de planejamento.
§4º Em todo o Distrito Sede, os restaurantes, bares e afins serão 
dispensados de possuir vagas de estacionamentos de automóveis. 
§5º Empreendimentos comerciais e de serviços com área 
construída menor ou igual a (duzentos e cinquenta)  250m² são 
dispensados das exigências de vagas de automóveis.
§6º As rampas de acesso, os refúgios de acesso de veículos, a 
automatização de vagas, as paradas de caminhões de serviços e 
veículos de emergências obedecerão a diretrizes dos órgãos de 
planejamento.
§7º (Revogado)
§8º (Revogado)
(…)
§10. (Revogado)"

Melhoria na redação do texto acerca de estacionamento, 
compilando regras previstas que se encontravam em artigos 
diversos e permitindo a regulamentação de acordo com a política 
do plano diretor e normas técnicas vigentes. A alteração no §2º e 
§3º do Art. 79 possibilita a dispensa de vagas de estacionamento 
de automóveis no Distrito Sede, adequando a aplicação às 
diretrizes de mobilidade. A alteração no §5º do Art. 79 permite 
regulamentar e adequar soluções de acesso às normas técnicas 
vigentes. Visando adequação da norma a política de redução de 
impacto pelo uso do automóvel individual, reequilíbrio de vagas de 
estacionamento nas edificações, redução do texto legal abrindo 
espaço para regulamentação de detalhes específicos inadequados 
a texto de lei de plano diretor, redundância em pedidos de estudo 
de tráfego quando estes devem estar contidos em análises de 
impacto de vizinhança, simplificação de normativa frente a 
obrigação de vagas rotativas de visitantes, considerase adequado 
alterar o art. 79, revogar o § 1 do art. 80 , revogar o art. 81 e 
revogar o art. 82.

80 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Estacionamento Art. 79º Revoga o §1º Melhoria na redação do texto acerca de estacionamento, 
compilando regras previstas que se encontravam em artigos 
diversos e permitindo a regulamentação de acordo com a política 
do plano diretor e normas técnicas vigentes. A alteração no §2º e 
§3º do Art. 79 possibilita a dispensa de vagas de estacionamento 
de automóveis no Distrito Sede, adequando a aplicação às 
diretrizes de mobilidade. A alteração no §5º do Art. 79 permite 
regulamentar e adequar soluções de acesso às normas técnicas 
vigentes. Visando adequação da norma a política de redução de 
impacto pelo uso do automóvel individual, reequilíbrio de vagas de 
estacionamento nas edificações, redução do texto legal abrindo 
espaço para regulamentação de detalhes específicos inadequados 
a texto de lei de plano diretor, redundância em pedidos de estudo 
de tráfego quando estes devem estar contidos em análises de 
impacto de vizinhança, simplificação de normativa frente a 
obrigação de vagas rotativas de visitantes, considerase adequado 
alterar o art. 79, revogar o § 1 do art. 80 , revogar o art. 81 e 
revogar o art. 82.
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81 Revogado Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

Estacionamento Art. 79º Revoga o art. 81° Melhoria na redação do texto acerca de estacionamento, 
compilando regras previstas que se encontravam em artigos 
diversos e permitindo a regulamentação de acordo com a política 
do plano diretor e normas técnicas vigentes. A alteração no §2º e 
§3º do Art. 79 possibilita a dispensa de vagas de estacionamento 
de automóveis no Distrito Sede, adequando a aplicação às 
diretrizes de mobilidade. A alteração no §5º do Art. 79 permite 
regulamentar e adequar soluções de acesso às normas técnicas 
vigentes. Visando adequação da norma a política de redução de 
impacto pelo uso do automóvel individual, reequilíbrio de vagas de 
estacionamento nas edificações, redução do texto legal abrindo 
espaço para regulamentação de detalhes específicos inadequados 
a texto de lei de plano diretor, redundância em pedidos de estudo 
de tráfego quando estes devem estar contidos em análises de 
impacto de vizinhança, simplificação de normativa frente a 
obrigação de vagas rotativas de visitantes, considerase adequado 
alterar o art. 79, revogar o § 1 do art. 80 , revogar o art. 81 e 
revogar o art. 82.

82 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Estacionamento Art. 79º Revoga o art. 82°

83 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Estacionamento Art. 27º Altera-se o caput do art. 83 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83. As áreas de estacionamento descobertas deverão ser 
arborizadas.”

Amplia a cobertura vegetal da cidade, reduzindo zonas de calor, 
auxiliando na redução dos gases de efeito estufa e melhorando a 
ambiência urbana. Considera-se adequada a alteração do Art. 83.

85 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

PGT Art. 28º Altera-se o caput do art. 85 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 85. A instalação dos PGT’s com acessos ou saídas de 
veículos automotores 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 
emissão de diretrizes urbanísticas."

As diferentes características de acessos em função de portes, 
locação, sistema viário existente ou projetado impõe a necessidade 
de permitir a determinação de soluções padrão, mas também 
permitir a observância de casos específicos. Para tanto, considera-
se adequado alterar o caput do art.85.

88 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 29º Inclui o parágrafo único no art. 88 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 88 (...)
Parágrafo único. Excluem-se da área parcelável as áreas de 
atingimento do sistema viário.”

De forma a complementar a política de parcelamento do solo 
considera-se adequado alterar a inclusão de parágrafo único no art. 
88

90 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 30º Altera-se o § 1º e § 2º do art. 90 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 90. (...)
§1º A soma das Áreas Verdes de Lazer (AVL) nos projetos de 
parcelamento do solo deverão ter área mínima total de 2.000m² 
(dois mil metros quadrados) e observar as diretrizes previstas no 
art. 91.
§2º As Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) nos projetos de 
parcelamento do solo deverão ter superfície contínua de no mínimo 
1.000m² (mil metros quadrados) e observar as diretrizes no art. 91. 
(...)”

Mantida a política, adequando a correta aplicação do instrumento, 
sem prejuízo ao estabelecido originariamente no mapa de 
zoneamento do plano diretor. Considera-se adequada a alteração 
do Art. 90.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021 COMPARATIVO 1837 E 1715 - Pág. 22

Art. PLC 1715* PLC 1837 Comparativo TEMA MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE 
REVISAO_PLC/2021 Justificativa

90-A Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 31º Inclui os artigos 90-A e 90-B na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 90-A. Os imóveis submetidos a qualquer modalidade de 
parcelamento poderão redistribuir entre lotes resultantes do 
parcelamento, as proporções dos zoneamentos incidentes no 
imóvel originário.

A partir de diretrizes urbanísticas o parcelamento pode redistribuir a 
porcentagem do zoneamento incidente na gleba. Considera-se 
adequada a alteração do Art.90-A.

90-B Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 31º Inclui os artigos 90-A e 90-B na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 90-B. Ficam dispensadas de doação Áreas Verdes de Lazer 
(AVL) e Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) os 
desmembramentos quando a área total prevista para as Áreas 
Verdes de Lazer (AVL) e Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) 
não alcançarem as respectivas áreas definidas no artigo 90.”

Otimização e efetivação do instrumento de doação de áreas 
públicas as características fundiárias locais. Considera-se 
adequada a alteração do Art. 90-B.

91 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 32º Altera-se o caput do art. 91 e revoga-se o parágrafo único 
daquele artigo na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 91. A elaboração do projeto de loteamento e condomínio 
unifamiliar, deverão observar diretrizes dos órgãos de 
planejamento, quando existirem, para orientar a localização e 
programa das áreas verdes, localização das áreas comunitárias, o 
traçado e características do sistema viário principal, a distribuição 
dos zoneamentos incidentes e a conectividade com os 
arruamentos existentes.
Parágrafo Único. (Revogado)” 

Mantida a política, incluindo parágrafo para evitar futuros conflitos 
trazendo segurança jurídica na aplicação do instrumento 
regulamentado e conferindo aos órgãos de planejamento a 
orientação técnica aos casos concretos. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 91.

92 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

PARCELAMENTO Art. 33º Altera-se o caput do art. 92 na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. Incluem-se dentre as exigências obrigatórias dos artigos 
35 e 37 da Lei n. 1.215, de 1974, o projeto e a execução das 
calçadas que deverão ter largura mínima de três metros.”

Altera o termo "passeios públicos" para o termo "calçadas. 

103 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

RESIDÊNCIAS 
UNIFAMILIARES

Art. 79º Revoga o art. 103° Considera-se adequada a revogação dos artigos 103 e 104 para 
adequar a possibilidade de ocupar com três residências de 
pequeno porte os terrenos com 360 m² e unificar o conteúdo do 
artigo 104 facilitando a aplicação da lei. Correção de redundância, 
visto que os requisitos expressos já estão contemplados em outra 
legislação (código de obras).

104 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

RESIDÊNCIAS 
UNIFAMILIARES

Art. 79º Revoga o art. 104° Considera-se adequada a revogação dos artigos 103 e 104 para 
adequar a possibilidade de ocupar com três residências de 
pequeno porte os terrenos com 360 m² e unificar o conteúdo do 
artigo 104 facilitando a aplicação da lei. Correção de redundância, 
visto que os requisitos expressos já estão contemplados em outra 
legislação (código de obras).

105 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Art. 79º Revoga o §1º do art. 105° Simplificando o conteúdo 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 
que permitem aos órgãos de planejamento criar regras específicas 
de acordo com as características locais para os condomínios 
unifamiliares em APL-E. Assim, considera-se adequada a alteração 
do Art. 105.
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106 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°)

107 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°)

108 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Art. 34º Altera-se o caput do art. 108 e revogam-se os incisos I, II e 
III daquele artigo na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 108 A aprovação de condomínios residenciais unifamiliares 
ficará condicionada à emissão de diretrizes urbanísticas.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)"

Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. Considera-
se adequada a alteração do Art. 108.

109 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação do Art. 109, contemplado na 
nova redação do artigo 108.

111 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. 
Consideram-se adequadas as alterações na seção dos 
Condomínios Residênciais Unifamiliares.

112 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Art. 35º Altera-se o caput do art. 112 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 112. O afastamento mínimo para as edificações será de 1,50
m (um metro e cinquenta centímetros) dos limites da área de uso 
exclusivo, exceto em conjunto construído como Condomínio 
Residencial Multifamiliar Horizontal."

Garantir afastamento entre as edificações adequando a regra ao 
conceito de baixa densidade e baixa ocupação das APLs, com 
ajuste da redação de forma a evitar conflitos em outros 
instrumentos deste plano. Considera-se adequada a alteração do 
Art. 112.

113 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. 
Consideram-se adequadas as alterações na seção dos 
Condomínios Residênciais Unifamiliares.

114 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. 
Consideram-se adequadas as alterações na seção dos 
Condomínios Residênciais Unifamiliares.

115 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. 
Consideram-se adequadas as alterações na seção dos 
Condomínios Residênciais Unifamiliares.
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117 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 

MULTIFAMILIARES

Revogado (art. 79°) Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos 
condomínios em APL e às características físicas dessas áreas, e 
de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando 
couber, de acordo com realidades dos casos concretos. Considera-
se adequada a alteração do Art. 108.

118 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS 

MULTIFAMILIARES

Art. 36º Altera-se o art. 118, da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 118. Os condomínios multifamiliares, implantados em gleba, 
que exijam a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), deverão apresentar como parte integrante de emissão de 
diretrizes urbanísticas, alternativas para destinação ou recursos 
para a promoção de áreas de uso público, quando existir 
indicadores de carências de áreas públicas no entorno imediato do 
empreendimento, em proporção a ser estabelecida por estudo 
técnico, vinculado a densidade resultante do empreendimento 
buscando-se compensar as carências locais:
I - Na opção de efetivar a destinação de área na área do próprio 
empreendimento o coeficiente de aproveitamento da área, sem 
prejuízo dos incentivos previsto neste plano, poderá ser aplicado 
no próprio empreendimento.
II - Na opção de efetivar a destinação de área no entorno do 
empreendimento, fica reservado o direito ao índice equivalente da 
área mediante aplicação dos índices resultantes, sem prejuízo dos 
incentivos do plano, no próprio empreendimento.
III - Restando medida compensatória, a mesma pode considerar os 
incisos I e II ou contrapartida financeira voltados a programa, ação 
ou obra destinado a mitigação das carências relativas as áreas 
públicas do entorno imediato do empreendimento.
§1º Mediante estudo técnico poderão ser excluídas áreas da 
exigência prevista no caput deste artigo.”

Detalhamento e correções que facilitam a aplicação do artigo, 
garantindo a efetiva aplicação do instrumento, através da 
objetividade da análise do impacto causado pelo aumento 
populacional vinculado à execução de habitação em local 
desprovido de espaços públicos e equipamentos urbanos. Oferece 
alternativas realistas de compensações e contrapartidas. 
Considera-se adequada a alteração do Art. 118.

118-A Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Art. 37º inclui o art. 118-A e seu parágrafo único na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 118-A. O licenciamento de projetos de edificação de qualquer 
uso e porte em glebas com área superior a 10.000 m2, deverão 
apresentar como parte integrante de emissão de diretrizes 
urbanísticas, alternativas voltadas a conectividade entre vias do 
entorno, conformação de quadras urbanas e destinação de áreas 
públicas, considerando as hipóteses dos incisos I, II e III definidas 
no art. 118.
§1º Mediante estudo técnico poderão ser excluídas exigências 
previstas no caput deste artigo.”

Cria o instrumento adequado para efetivar controle sobre o impacto 
de grandes glebas no contexto urbano oportunizando a geração de 
áreas voltadas ao uso público, sejam elas áreas de lazer e 
conexões. Considera-se adequada a criação do Art. 118-A.

119 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico
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120 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico

121 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico

122 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico

123 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico

124 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DOS TERRENOS DE 
MARINHA

Revogado (art. 79°) Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.
124, referente ao Capítulo VII - DOS TERRENOS DE MARINHA, 
visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados 
em outras partes da lei. Os temas que não tratam de terreno de 
marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de 
apoio náutico

129 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - OUC

OUC Art. 38º Altera-se o parágrafo único do art. 129 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 129. (...)
Parágrafo Único. As OUC passam a figurar como áreas prioritárias 
para a implantação de ADI.” 

Mantida a política e acolhida a sugestão do Conselho da Cidade 
quando da apreciação em momento específico. As OUCs são 
instrumentos urbanísticos utilizados para requalificar grandes 
setores urbanos, implantando ou ampliando infraestruturas 
urbanas, por meio de intervenções, onde haja demanda e interesse 
do município. Devido à alta complexidade do instrumento OUC, é 
indicado a aplicação do instrumento ADI que também prevê projeto 
urbano para a área de intervenção, entretanto com complexidade 
menor. Considera-se adequada a alteração do parágrafo único do 
Art. 129.
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130 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

ADI Art. 39º Altera-se o caput do art. 130, revoga os incisos I, II e III e o 
parágrafo único, bem como incluem-se o §1º, §2º, §3º, §4º e §5º da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"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, promovendo a ocupação 
urbana concentrada, qualificação da infraestrutura básica, 
preservar o patrimônio ambiental, cultural e paisagístico, promover 
o desenvolvimento econômico local e promovam a inclusão social e 
a oferta adequada de moradia.
I – (Revogado)
II – (Revogado)
III – (Revogado)
Parágrafo único. (Revogado)
§1º Cada ADI será instituída por Lei Complementar específica, a 
partir de estudos urbanísticos prévios das centralidades a serem 
realizados pelos órgãos de planejamento urbano.
§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, especialmente naqueles onde necessite 
adequação da infraestrutura.
§4º As ADI aplicam-se nas Macro Áreas de Uso Urbano dotadas de 
suporte e infraestrutura adequadas, sendo que, no caso de 
insuficiência de infraestrutura, estas deverão ser previstas na 
aprovação do projeto.
§5º A aprovação de empreendimentos de qualquer porte em áreas 
demarcadas como áreas prioritárias para a implantação de ADI 
deve seguir, obrigatoriamente, diretrizes urbanísticas dos órgãos 
de planejamento."

Mantida a política e acolhida a sugestão do Conselho da Cidade 
quando da apreciação em momento específico, com ajuste na 
redação. A proposta estabelece parâmetros a serem observados 
quando da demarcação das ADIs e desvincula sua utilização em 
empreendimentos isolados. Além disso, determina a necessidade 
da emissão de diretrizes urbanísticas para os empreendimentos 
nas áreas demarcadas como prioritárias. 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  nteresse Social. Considera-se 
adequada a alteração do Art. 130.
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142-A Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DAS ÁREAS DE 
ADEQUAÇÃO 

URBANA

Art. 40º Cria a sessão XI e nela incluem-se os artigos 142-A na Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Sessão XI
(...)
Art. 142-A As Áreas de Urbanização Específica (AUE) são áreas 
para futura expansão urbana a serem desenvolvidas através de 
Planos Específicos de Urbanização. 
§1º A estratégia de incorporação das áreas de expansão urbana a 
Macro Área de Uso Urbano, bem como a priorização e os 
incentivos ao seu desenvolvimento gradual serão regulados por ato 
do poder executivo.   
§2º Os terrenos limítrofes a outros zoneamentos urbanos, cuja área 
inserida em AUE, total ou parcial, seja inferior a 20.000m² (vinte mil 
metros quadrados), e com acesso por via hierarquizada, poderão 
ser utilizar os limites de uso e ocupação dos zoneamentos 
adjacentes, dispensada do desenvolvimento de PEU, caso este 
ainda não exista.
§3º As Áreas de Urbanização Específica (AUE) se tornarão 
parceláveis a partir da aprovação do PEU ou nos casos que se 
enquadrarem do §2º deste artigo e a partir deste tornar-se-ão parte 
da Macro Área de Uso Urbano.”

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor, com a participação futura do 
Conselho da cidade no desenvolvimento previsto no instrumento. 
Permite excluir deste sobrezoneamento áreas menores e 
vinculadas a urbanização pretérita que não impactam no contexto 
global das AUES. Considera-se adequada a alteração do Art. 142.

147 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APC Art. 41º Altera-se o caput do art. 147 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 147. Nas Áreas de Interesse Histórico-Cultural APC-1 e nos 
bens protegidos através de tombamento, o remembramento e 
desmembramento de lotes, a manutenção, conservação, 
restauração, renovação, reabilitação, reforma, ampliação, 
construção, demolição, comunicação visual, pintura, instalação de 
quaisquer elementos externos às fachadas e controle climático do 
ambiente interno das edificações seguirão orientações do 
SEPHAN, quando couber."

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 147.

148 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APC Art. 42º Altera-se o caput do art. 148 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 148 Os projetos de construções, ampliações, reformas, 
pinturas, comunicação visual de edificações situadas no entorno de 
bens protegidos seguirão orientações do SEPHAN, quando 
couber."

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 148.

150 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APC Art. 43º Inclui o §2º, altera-se e renumera-se o parágrafo único do 
art. 150 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a 
vigorar com as seguintes redações:
“Art. 150 (...)
§1º Nos lotes ou parcelas inseridos em APC, onde se inserem 
edificações classificadas como P1 ou P2 podem ser admitidas 
novas construções. 
§2º Será permitida a instalação de equipamentos ou alterações 
necessárias para viabilizar o uso, garantindo acessibilidade, 
segurança, higiene e conforto ambiental.”

A inserção do §1º tem em vista a implantação de novas edificações 
no mesmo lote das edificações de valor histórico (classificadas 
como P1 e P2), a fim de atender a diversidade da tipologia 
construtiva protegida, deixando clara regra para uso da 
propriedade. Permite que sejam analisadas caso a caso, ou que 
sejam criados manuais, diretrizes e outras orientações diminuindo 
a burocracia na aplicação pelos órgãos competentes. Considera-se 
adequada a alteração do Art. 150.
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151-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

APC Art. 44º Inclui o art. 151-A e §1º na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 151-A 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.
§1º Os parâmetros de altura diferenciados daqueles estabelecidos 
no parágrafo anterior serão definidos em planos de massa, 
segundo diretrizes do SEPHAN."

Melhoria na redação do texto. Garante que a composição urbana 
valorize o entorno. Considera-se adequada a alteração do Art. 151-
A.

180 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DA ARTE PÚBLICA 
NA PAISAGEM 

URBANA E NATURAL

Revogado (art. 79°) Instrumento movido para o Art. 64-A.

190 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Art. 45º Revoga-se o §6º e §7º e inclui-se o §9º no art. 190 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 190 (...)
(...)
§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 urbanismo e 
engenharia, atendidas as diretrizes da Política de Mobilidade e 
análise dos órgãos de planejamento viário.”

Mantida a política com adequação e simplificação da aplicação do 
instrumento. Parágrafos revogados foram inseridos no artigo 65 A. 
Inserção do §9º para dar clareza quanto a aplicação da lei.

191 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Art. 46º Altera-se o caput do art. 191 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 191. A adequação de perfis, o dimensionamento, as caixas do 
sistema viário, os alinhamentos das vias nos cruzamentos, os 
acessos às interseções das diversas categorias de vias, as vias de 
circulação de veículos sem saída, as rampas máximas nas vias, 
deverão obedecer às diretrizes e especificações definidas pelos 
órgãos de planejamento viário."

Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.
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192 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.

193 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.

194 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.
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195 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.

196 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.

197 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Revogado (art. 79°) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de 
planejamento a partir da análise das realidades consolidadas, ou 
características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual 
impede a boa prática e a própria execução do plano na busca de 
um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 
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). Permite estabelecer aumento 
gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, raios 
menores resultam em maior segurança para pedestres, pois 
reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e 
reduzem a velocidade nas conversões dos veículos. Visa também 
proporcionar maior flexibilidade para a locação de rebaixamento de 
guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório 
complementar. Assim, considera-se adequado alterar o caput do 
Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.
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198 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO SISTEMA VIÁRIO 
E CICLOVIÁRIO

Art. 47º Altera-se o caput do art. 198 e inclui parágrafo único, na 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 198. Nos terrenos, parcial ou totalmente atingidos pelo 
sistema viário projetado, o uso e ocupação do solo dependerá de 
prévia análise do órgão de planejamento viário, que 
fundamentadamente poderá redimensionar, realocar ou suprimir, 
desde que, atenda aos objetivos principais de conectividade, 
mobilidade e interesse público.
Parágrafo Único. Não suprimida a via projetada sobre os terrenos 
atingidos será permitida a aprovação e construção de uma 
residência unifamiliar, com um pavimento e área máxima 
construída de 120m² (cento e vinte metros quadrados), obedecidos 
os demais limites de ocupação, ou aprovação de projeto e 
construção nos limites da Lei que assegure a execução futura do 
sistema viário projetado enquanto não transferidos ao domínio 
público."

Tendo em vista a necessária introdução de mecanismos objetivos 
de adequação do sistema viário projetado a realidade consolidada 
mediante ocupações pretéritas, o uso efetivo do elemento 
projetado ou ainda adequações efetuadas no âmbito de projetos de 
parcelamento do solo, onde fica mantida a política do plano. 
Considera-se adequado alterar a redação do caput do art. 198 
como forma de solucionar os conflitos existentes derivados da 
aplicação da lei, trazendo maior segurança jurídica na aplicação do 
instrumento regulamentado.

200 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Revogado (art. 79°) Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

201 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Art. 48º Altera-se o caput, os incisos I, II, II e parágrafo único e 
revogam-se os incisos IV e V do art. 201 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 201. A construção das calçadas, considerando todos os seus 
elementos, e a locação e características de muros deverão 
obedecer a diretrizes estabelecidos pelos órgãos de planejamento, 
obedecendo as seguintes larguras mínimas:
 I – 3 (três) metros nas vias Locais.
II – 4 (quatro) metros nas vias Coletoras e Subcoletoras.
III – 5 (cinco) metros nas vias Arteriais. 
IV – (Revogado)
V – (Revogado)
Parágrafo único. Existindo diretriz estabelecida pelos órgãos de 
planejamento, as vias locais poderão observar solução 
diferenciada, inclusive para as larguras da faixa de rolamento, 
passeios e calçadas.”

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021 COMPARATIVO 1837 E 1715 - Pág. 32

Art. PLC 1715* PLC 1837 Comparativo TEMA MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE 
REVISAO_PLC/2021 Justificativa

202 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Revogado (art. 79º) Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

203 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Revogado (art. 79º) Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

205 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Art. 49º Altera-se o caput do art. 205 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 205. Os parcelamentos deverão criar acessos para pedestres 
à orla marítima, fluvial e lacustre deverão estar localizados numa 
distância não superior a cento e vinte e cinco metros um do outro, 
tendo largura mínima de três metros.”

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.
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205-A Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Art. 50º Inclui o art. 205-A e seus incisos I e II da Lei Complementar 
n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 205-A. Existindo diretriz estabelecida pelos órgãos de 
planejamento, os empreendimentos deverão reservar acessos para 
pedestres à orla marítima, fluvial e lacustre na forma de área de 
fruição pública, sem prejuízo aos incentivos previstos nesta lei, nos 
seguintes casos:
I – Quando o empreendimento ter testada frontal superior a 125 
metros. 
II – Em empreendimentos com testada frontal superior a 50 metros 
e que sua implantação estiver numa distância superior a 75 metros 
de um acesso existente ou projetado.”

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

206 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Art. 51º Altera-se o caput e revoga-se o parágrafo único do art. 206 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 206. De acordo com diretrizes dos órgãos de planejamento 
deverá ser observada faixa contínua de fruição pública junto a 
dunas, parques ambientais, áreas de preservação de domínio 
público, orla marítima, fluvial e lacustre.”

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

207 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Art. 52º Altera-se e renomeia-se para parágrafo único o §1º do art. 
209 e revogam-se os §2º, §3º, §4º, §5º e §6º da Lei Complementar 
n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 209 (...)
Parágrafo Único. Os procedimentos para a construção, reforma ou 
ampliação de estruturas de apoio náutico serão regulamentados 
pelos órgãos de planejamento;"
Foram revogados os § 2° ao 6°

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.
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208 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES

Revogado (art. 79º) Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a 
desenho, forma, dimensão, características de ocupação de 
passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções 
urbanas e ambientais adequadas a características pré-existentes 
ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo 
a consolidação das densidades. As vias poderão ser arborizadas 
independentemente do tamanho da calçada de acordo com 
diretrizes técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto 
à orla são redefinidas visando maior efetividade aos instrumentos. 
Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes 
dimensões. Sendo assim, considera-se adequada a alteração na 
sessão DAS ÁREAS DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
PEDESTRES, do Art. 200 à 209.

209 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

SISTEMA 
HIDROVIÁRIO

Revogado o §2º, §3º, §4º, §5º, §6º do art. 209 Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas. A 
alteração do artigo 209 se faz necessária pois é 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. Considera-se adequada a alteração do Art. 209.

210 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

SISTEMA 
HIDROVIÁRIO

Revogado (art. 79º) Considera-se adequada a revogação do artigo 210, já contemplado 
no artigo 209, visto que a regulamentação específica trará as 
definições de forma detalhada para cada tipo, de acordo com o 
porte.

211 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

Estacionamento Art. 53º Altera-se o caput do art. 211, o §1º, §2º, e revoga-se o §3º 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com 
as seguintes redações:
"Art. 211. O número de vagas de estacionamento para veículos 
motorizados e não motorizados, obedecerão às disposições e 
tabelas integrantes desta Lei Complementar.
§ 1º Na hipótese de ampliação de edificações superando 15% da 
área construída original, de qualquer tipo de uso ou atividade, 
prédios e instalações com aumento da densidade e superfície 
construída ou modificação de uso e atividade, o número de vagas 
de estacionamento deverá ser ampliado proporcionalmente à 
ampliação e aumento da demanda.
§2º É permitida a troca de uso das áreas destinadas a 
estacionamento mediante projeto aprovado pelo município, desde 
que respeitados os índices urbanísticos permitidos para o 
zoneamento, o número mínimo de vagas necessário para o 
empreendimento.
§3º (Revogado)”

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas. Correção 
textual de modo a permitir que estacionamentos possam ser 
revertidos em outros usos. Considera-se adequada a alteração do 
Art. 211.
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216 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

ZEIS Art. 54º Revoga o §1º, incisos I e II, §2º, incisos I e II e §3º e altera-
se o caput e altera caput do art. 216 e da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 216 Nas ZEIS, para fins de regularização fundiária e como 
solução habitacional unifamiliar em casos de remanejamentos, 
poderão ser aplicados os parâmetros específicos mediante análise 
dos órgãos de planejamento.

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Ampliar a aplicação dos parâmetros para as edificações 
unifamiliares em conjunto (por exemplo: geminadas, em fita). 
Considera-se adequada a alteração do Art. 216.

217 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

AEIS Art. 55º Revoga o §1º, altera-se e renumera-se para parágrafo 
único o §2º do art. 217 da Lei Complementar n. 482, de 2014, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 217 (...)
§1º (Revogado)
Parágrafo Único. Poderão ser estabelecidas novas AEIS pelos 
órgãos de planejamento, mediante estudo técnico, devendo estar 
preferencialmente localizadas nas Macro Áreas de Uso Urbano 
próximas às redes de infraestrutura, zonas de centralidade com 
uso misto de comércio, serviço, residência e meios de transporte 
coletivo.”

Facilita a criação de mais Áreas Especiais de Interesse Social 
promovendo Habitação Social regular no Município, 
proporcionando a redução dos custos e oportunizando a melhor 
oferta de habitação em locais urbanisticamente apropriados. A 
ocupação espraiada e a promoção de contínua e equivocada da 
política de baixa densidade e a falta de incentivos reais para 
empreendimentos de habitação social tem ocasionado de um lado 
o aumento do preço da terra, afastando a possibilidade moradia a 
preço justo e equilibrado no território, indo contra os princípios e 
diretrizes do plano. A redação permite uma valorização e 
distribuição dos incentivos visando valorizar de forma mais 
adequada a Habitação de Interesse Social no município. Ademais é 
relevante que a localização destes empreendimentos esteja 
adequada a localização no território, desta forma o uso de 
incentivos para Habitação de interesse social estabelece condições 
de efetivação destes empreendimentos junto aos equipamentos ou 
corredores de transporte coletivo, ou ainda junto a centralidades 
dos diferentes bairros. Localizações estas que têm comumente o 
preço mais elevado da terra. Melhorar os parâmetros urbanísticos, 
a fim de incentivar a produção de HIS no município de Florianópolis 
frente a outros tipos de ocupação, priorizando a ocupação das 
AEIS com este uso. Visa também dar clareza na aplicação da lei e 
dos incentivos. Desta forma, considera-se adequada a alteração no 
artigo 217 e 218 e a criação do art. 217-A.
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217-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

AEIS Art. 56º Inclui o art. 217-A na Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 217-A Nas AEIS os limites de ocupação do solo para 
habitação de interesse social obedecerão ao zoneamento primário 
acrescido dos incentivos aplicados."

Facilita a criação de mais Áreas Especiais de Interesse Social 
promovendo Habitação Social regular no Município, 
proporcionando a redução dos custos e oportunizando a melhor 
oferta de habitação em locais urbanisticamente apropriados. A 
ocupação espraiada e a promoção de contínua e equivocada da 
política de baixa densidade e a falta de incentivos reais para 
empreendimentos de habitação social tem ocasionado de um lado 
o aumento do preço da terra, afastando a possibilidade moradia a 
preço justo e equilibrado no território, indo contra os princípios e 
diretrizes do plano. A redação permite uma valorização e 
distribuição dos incentivos visando valorizar de forma mais 
adequada a Habitação de Interesse Social no município. Ademais é 
relevante que a localização destes empreendimentos esteja 
adequada a localização no território, desta forma o uso de 
incentivos para Habitação de interesse social estabelece condições 
de efetivação destes empreendimentos junto aos equipamentos ou 
corredores de transporte coletivo, ou ainda junto a centralidades 
dos diferentes bairros. Localizações estas que têm comumente o 
preço mais elevado da terra. Melhorar os parâmetros urbanísticos, 
a fim de incentivar a produção de HIS no município de Florianópolis 
frente a outros tipos de ocupação, priorizando a ocupação das 
AEIS com este uso. Visa também dar clareza na aplicação da lei e 
dos incentivos. Desta forma, considera-se adequada a alteração no 
artigo 217 e 218 e a criação do art. 217-A.

218 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

AEIS Art. 57º Altera-se o caput, inclui o parágrafo único, revogam-se os 
incisos I, II, III, §1º, §2º, §3º e §4º do art. 218, na Lei Complementar 
n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 218 A aprovação de projetos de habitação de interesse social 
no caso do inciso I será prioritária. 
Parágrafo único - A aprovação e enquadramento de projetos de 
habitação de interesse social depende da emissão de Certificado 
de Interesse Social do empreendimento emitida por órgão 
responsável pela política de habitação de interesse social do 
Município."

Facilita a criação de mais Áreas Especiais de Interesse Social 
promovendo Habitação Social regular no Município, 
proporcionando a redução dos custos e oportunizando a melhor 
oferta de habitação em locais urbanisticamente apropriados. A 
ocupação espraiada e a promoção de contínua e equivocada da 
política de baixa densidade e a falta de incentivos reais para 
empreendimentos de habitação social tem ocasionado de um lado 
o aumento do preço da terra, afastando a possibilidade moradia a 
preço justo e equilibrado no território, indo contra os princípios e 
diretrizes do plano. A redação permite uma valorização e 
distribuição dos incentivos visando valorizar de forma mais 
adequada a Habitação de Interesse Social no município. Ademais é 
relevante que a localização destes empreendimentos esteja 
adequada a localização no território, desta forma o uso de 
incentivos para Habitação de interesse social estabelece condições 
de efetivação destes empreendimentos junto aos equipamentos ou 
corredores de transporte coletivo, ou ainda junto a centralidades 
dos diferentes bairros. Localizações estas que têm comumente o 
preço mais elevado da terra. Melhorar os parâmetros urbanísticos, 
a fim de incentivar a produção de HIS no município de Florianópolis 
frente a outros tipos de ocupação, priorizando a ocupação das 
AEIS com este uso. Visa também dar clareza na aplicação da lei e 
dos incentivos. Desta forma, considera-se adequada a alteração no 
artigo 217 e 218 e a criação do art. 217-A.
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220 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SISTEMA VIÁRIO DE 
ZEIS E AEIS

Art. 58º Altera-se o caput do art. 220 e revogam-se os incisos I, II, 
III, IV, V, §1º e incisos I e II, §2º, §3º. §4º, §5º e §6º da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
"Art. 220. O sistema de circulação viário local nas AEIS e ZEIS 
deverá obedecer às diretrizes dos órgãos de planejamento viário.

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir acessibilidade. Ampliar as opções de utilização dos 
tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a 
alteração da SEÇÃO III - SISTEMA VIÁRIO DE ZEIS E AEIS, do 
Art.220  a 224.

221 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SISTEMA VIÁRIO DE 
ZEIS E AEIS

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir acessibilidade. Ampliar as opções de utilização dos 
tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a 
alteração da SEÇÃO III - SISTEMA VIÁRIO DE ZEIS E AEIS, do 
Art.220  a 224.

222 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SISTEMA VIÁRIO DE 
ZEIS E AEIS

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir acessibilidade. Ampliar as opções de utilização dos 
tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a 
alteração da SEÇÃO III - SISTEMA VIÁRIO DE ZEIS E AEIS, do 
Art.220  a 224.

223 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SISTEMA VIÁRIO DE 
ZEIS E AEIS

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir acessibilidade. Ampliar as opções de utilização dos 
tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a 
alteração da SEÇÃO III - SISTEMA VIÁRIO DE ZEIS E AEIS, do 
Art.220  a 224.

224 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SISTEMA VIÁRIO DE 
ZEIS E AEIS

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir acessibilidade. Ampliar as opções de utilização dos 
tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a 
alteração da SEÇÃO III - SISTEMA VIÁRIO DE ZEIS E AEIS, do 
Art.220  a 224.

226 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS HIS

Revogado (art. 79º) Revogado devido a remoção de redundância, as informações 
constam nas tabelas e em outras partes do texto.
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227 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS HIS

Art. 59º Altera-se o caput e o revoga o parágrafo único do art. 227 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
"Art. 227. Os 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, 
sendo: I – HBR, II - HMP e III – HM cujos dimensões mínimas de 
lotes e frações ideais para o caso de mais de uma unidade por lote 
será definido mediante diretrizes dos órgãos de planejamento.
(...)
Parágrafo Único. (Revogado)”

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação dos instrumentos às legislações específicas, integração 
a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do 
plano. Garantir a flexibilização do tamanho de unidades para todas 
as faixas de HIS. Considera-se adequada a alteração do Art.227.

231 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS HIS

Revogado o parágrafo único do art. 231 Revoga o parágrafo único para garantir espaços para emprego e 
comércios de pequeno porte para atendimento da população sem, 
entretanto, descaracterizar a função de habitação do 
empreendimento.

233 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CONJUNTO 
HABITACIONAL HIS

Revogado (art. 79º) A revogação visa permitir o alinhamento com a política federal de 
habitação de interesse social.

235 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CONJUNTO 
HABITACIONAL HIS

Revogado (art. 79º) A revogação visa permitir o alinhamento com a política federal de 
habitação de interesse social.

236 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

CONJUNTO 
HABITACIONAL HIS

Art. 60º Altera-se o caput do art. 236 e revoga os incisos I, II, III e 
parágrafo único do art. 236 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 236 Ficam dispensadas as vagas de estacionamento para 
conjuntos habitacionais de interesse social.

Alinha-se a política nacional de mobilidade possibilitando restringir 
as vagas de estacionamento. Considera-se adequada a alteração 
do artigo 236.

237 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

CONJUNTO 
HABITACIONAL HIS

Revogado (art. 79º)
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259-A Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

OOAU Art. 61º Inclui a seção VII-A, o art. 259-A, incisos I, I, III, IV, V e 
parágrafo único na Lei Complementar n. 482, de 2014, que passam 
a vigorar com as seguintes redações:
"SEÇÃO VII-A
DA OUTORGA ONEROSA DAS ALTERAÇÕES DE USO
Art. 259-A 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 vinculados a Adequação de Usos para Instalação 
de Atividades Econômicas e Adequação de Usos para Aprovação e 
Licenciamento de Edificações.
IV - Outros que possam a vir a ser instituídos por lei específica.
V - Troca de uso de áreas edificadas que tenham recebido 
incentivos urbanísticos.
Parágrafo Único. A Outorga Onerosa da Alteração de Uso é 
aplicável na Macro Área de Uso Urbano e deverá observar o 
número mínimo de vagas de estacionamento previsto em lei, 
diretrizes de acessos, padrões e dimensionamentos deles, quando 
couber.

Inserção para permitir a aplicação de instrumento da Outorga 
Onerosa da Alteração de Uso já previsto no Estatuto da Cidade 
ainda não utilizado pelo município. Considera-se adequada a 
alteração do artigo 59-A.

268 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º) Revogado o artigo, sendo excluído o RIV 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.

269 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º)

270 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Art. 62º Altera-se o caput do art. 270 e revoga o §1º, §2º e §3º da 
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
"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."

Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto 
de legislação específica. Considera-se adequada a alteração do 
Art. 270.

271 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

EIV Revogado (art. 79º) Revogados, pois estes artigos são referentes ao ESTUDO DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X, de forma 
geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto de lei. Nos art. 271 e 272 é disposto sobre 
elaboração do Termo de Referência Padrão, 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 ou seja 
objeto de regulamentação.
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272 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º) Revogados, pois estes artigos são referentes ao ESTUDO DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X, de forma 
geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto de lei. Nos art. 271 e 272 é disposto sobre 
elaboração do Termo de Referência Padrão, 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 ou seja 
objeto de regulamentação.

273 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Art. 63º Altera-se o caput do art. 273 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 273. Serão passíveis de EIV empreendimentos e atividades, 
públicas ou privadas, que na sua instalação, construção, operação, 
reforma, ampliação ou funcionamento possam causar impactos ao 
meio urbano, ao sistema viário, ao entorno ou à comunidade de 
forma geral, considerando os  efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população residente na área e suas proximidades."

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a 
adequação do instrumento de acordo com a complexidade de cada 
caso concreto, mediante a observação de diretrizes fixadas pelo 
órgão competente. Considera-se adequada a alteração do Art. 273.

274 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º) Revogado, pois 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 têm caráter vinculante. 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.

276 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Art. 64º Revoga o parágrafo único do art. 276 da Lei Complementar 
n. 482, de 2014.

Revoga o parágrafo único e adequa o 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

277 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Revogado o §1º, §2º, §3º do art. 277 Estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X dos Art. 265  à 283, de forma 
geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 277 garante a transparência e  
informação da população aos processos de EIV, sendo que a 
alteração possibilita a criação de procedimentos com 
regulamentação administrativa específica, podendo variar e de 
acordo com os instrumentos existentes no município. Considera-se 
adequada a alteração do Art. 277.

278 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Art. 66º Altera-se o caput do art. 278 e revoga o §1º, §2º, §3º, §14º, 
§5º e §6º daquele artigo inserido na Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 278 Será garantida a oitiva da população relativa à área de 
influência do empreendimento sujeito ao EIV.
§1º (Revogado)
§2º (Revogado) 
§3º (Revogado)
§4º (Revogado)
§5º(Revogado) 
§6º (Revogado)"

Artigos referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, dos Art. 265  à 283. De forma geral foram 
retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva 
da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma com os 
tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências 
públicas) e o procedimento padrão para publicidade dos EIVs deve 
ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do 
Art.278.
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279 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

EIV Revogado (art. 79º) Artigos referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, dos Art. 265  à 283. De forma geral foram 
retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva 
da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma com os 
tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências 
públicas) e o procedimento padrão para publicidade dos EIVs deve 
ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do 
Art.278.

280 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Revogado (art. 79º) O artigo 280 e 281 foram mesclados em um único artigo. Trata-se 
de correção legislativa para aplicação da lei. 

281 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 com correções 

e adaptação

EIV Art. 67º Altera-se o caput do art. 281 e revogam-se o §1º, §2º e §3º 
da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
"Art. 281. O licenciamento definitivo do empreendimento ou 
atividade fica condicionado à aceitação do respectivo EIV 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 (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º (Revogado)"

Artigos referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, dos Art. 265  à 283. De forma geral foram 
retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva 
da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma com os 
tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências 
públicas) e o procedimento padrão para publicidade dos EIVs deve 
ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do 
Art.278.

282 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º) Artigos referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, dos Art. 265  à 283. De forma geral foram 
retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva 
da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma com os 
tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências 
públicas) e o procedimento padrão para publicidade dos EIVs deve 
ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do 
Art.278.

283 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

EIV Revogado (art. 79º) Artigos referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, dos Art. 265  à 283. De forma geral foram 
retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto da lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva 
da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma com os 
tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências 
públicas) e o procedimento padrão para publicidade dos EIVs deve 
ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do 
Art.278.
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284 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

Projetos Especiais Art. 68º Altera-se o caput do art. 284 e §1º e §3º da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 284. Os Projetos Especiais se caracterizam por serem 
projetos urbanísticos e de edificações, destinadas a uso público ou 
coletivo que, não obstante sua relevância, por sua singularidade, 
não são compatíveis com os padrões edilícios e urbanísticos de 
ocupação do solo determinados pelo Plano Diretor.
§1º Os Projetos Especiais serão declarados de interesse público 
pelo Chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho da Cidade e os 
órgãos de planejamento. 
(…)
§3º A equipe técnica multidisciplinar será criada por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal."

Mantida a política e adequada a redação com vistas a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor, com a participação futura do 
Conselho da Cidade no desenvolvimento previsto no instrumento. 
Considera-se adequada a alteração do Art.284.

288 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - PEU

PEU Art. 69º Altera-se o caput do art. 288 e seu parágrafo único da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
"Art. 288 Os Planos Específicos de Urbanização são planos 
urbanísticos detalhados, cujas propostas devem levar a soluções 
emanadas e aprofundadas das Políticas de Desenvolvimento 
Municipal deste Plano Diretor.
Parágrafo Único. Os Planos Específicos de Urbanização, 
reconhecido o interesse público, serão iniciados mediante 
autorização do poder executivo, ouvido o Conselho da Cidade e 
serão desenvolvidos mediante supervisão dos órgãos de 
planejamento."

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor, com a participação futura do 
Conselho da Cidade no desenvolvimento previsto no instrumento. 
Considera-se adequada a alteração do Art.288.

289 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - PEU

PEU Art. 70º Altera-se o inciso III do art. 289 da Lei Complementar n. 
482, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 289 (...)
III – incrementar a oferta de habitação social e promover a 
regularização fundiária, urbanística e ambiental.”

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a 
política estabelecida no Plano Diretor, com a inclusão de previsão 
de Habitação social e regularização fundiária, urbanística e 
ambiental. Considera-se adequada a alteração do Art.289.

290 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - PEU

PEU Revogado (art. 79º) As especificidades de um plano não se encerram nos itensm 
indicados, devendo ser objeto de regulamentação que permita 
definir o grau de detalhamento da matéria. Por exemplo na redação 
atualo projeto paisagístico deve ser fruto de detalhamento, 
enquanto estratégias paisagísticas  ambientais e urbanas mais 
importantes não figuram. A regulamentação específica pode 
permitir diferenciar as escalas de modo mais adequado. Portanto 
considera-se adequada a revogação do Art. 290

291 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - PEU

PEU Revogado (art. 79º) Dentre os ittens do Art. 291, o Reparcelamento é instrumento 
diverso, podendo ser aplicado independente de PEU. O 6o já é 
obrigatório o licenciamento ambiental E os itens relativos às 
demandas para análise, apreciação do conselho, definição de 
formatos consulta pública entre outros devem ser avaliados de 
acordo com as características dos planos. Portanto considera-se 
adequada a revogação do Art. 291.
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292 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DOS INCENTIVOS A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

Art. 71º Altera-se o caput do art. 292 e revogam-se o parágrafo 
único, os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII alíneas a), b), c) d), e), f) e g), 
VIII, IX e X da Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 292 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir 
como serviços ambientais programas de apoio e incentivos a 
preservação da cobertura vegetal, incidindo sobre o conjunto dos 
espaços urbanos da cidade e nas inserções de arquitetura e 
equipamentos que amenizem o consumo de energia e o impacto 
sobre o meio ambiente, podendo ainda, estabelecer diferenciação 
tributária e conceder créditos construtivos para aqueles que 
cumpram os padrões e limites estabelecidos nos programas, como 
forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente 
sustentável."
Parágrafo Único. (Revogado)
I - (Revogado)
II - (Revogado)
III - (Revogado)
IV - (Revogado)
V - (Revogado)
VI - (Revogado)
VII - (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)
c) (Revogado)
d) (Revogado)
e) Revogado)
f) (Revogado)
g) (Revogado)
VIII - (Revogado)
IX - (Revogado)
X - (Revogado)"

Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto 
de legislação específica. Considera-se adequada a alteração do 
Art.292 e revogação dos art. 293, 294 e 295.

293 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

DOS INCENTIVOS A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto 
de legislação específica. Considera-se adequada a alteração do 
Art.292 e revogação dos art. 293, 294 e 295.

294 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

DOS INCENTIVOS A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto 
de legislação específica. Considera-se adequada a alteração do 
Art.292 e revogação dos art. 293, 294 e 295.

295 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - Incentivos

DOS INCENTIVOS A 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

Revogado (art. 79º) Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto 
de legislação específica. Considera-se adequada a alteração do 
Art.292 e revogação dos art. 293, 294 e 295.
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296 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

GESTÃO DA 
POLÍTICA URBANA

Art. 72º Altera-se o Título IV, o caput, inclui o §1º ao art. 296 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014 que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Título IV
Rede Municipal de Planejamento e Gestão Territorial - REPLAN
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 296. Fica criada a Rede Municipal de Planejamento e Gestão 
Territorial (REPLAN), com vista a eficiência do processo de 
planejamento e gestão territorial, através da implementação, 
acompanhamento e avaliação do Plano Diretor, bem como das 
políticas, planos, programas, projetos, obras e atividades dele 
decorrentes.”
§1º São objetivos da REPLAN:
I – Produzir, manter, disponibilizar e avaliar informações e 
indicadores urbanos.
II – Acompanhar a implementação do Plano Diretor de Florianópolis 
e seus instrumentos.
III – Atualizar e promover a revisão do Plano Diretor.
IV –Integrar os órgãos de planejamento através de redes 
complementares, planos, programas e projetos;
V – Promover parcerias entre as diferentes esferas do Poder 
Público e os diversos segmentos da sociedade.
VI – Promover a transparência.
VII - Promover a participação popular.”

Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.
Consideram-se adequadas as alterações nas disposições gerais do 
titulo DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA POLÍTICA 
URBANA, do Art. 296 à 304.

297 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

GESTÃO DA 
POLÍTICA URBANA

Art. 73º Altera-se o caput, revoga os incisos I, II, III, IV e V, e inclui 
o §1º, §2º e §3º do art. 297 da Lei Complementar n. 482, de 2014 
que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 297. Fica criado o Sistema de Informações Territoriais, 
vinculado ao IPUF, visando especialmente apoiar a REPLAN, 
coletar, armazenar, processar, atualizar, consolidar, simular, 
disponibilizar dados, informações e indicadores. 
I – (Revoga)
II – (Revoga)
III – (Revoga)
IV – (Revoga)
V – (Revoga)
§1º O Sistema de Informações Territoriais incluirá:
I – Cadastro territorial.
II – Cadastros temáticos.
III - Bancos de dados geográficos.
IV – Informações temáticas.
V – Pesquisas e estudos elaborados. 
VI - Indicadores territoriais.
VII – outras informações relevantes para o planejamento e gestão 
territorial.
§2º O Sistema de Informações Territoriais terá como repositório 
principal o banco de dados geográficos oficial do município.
§3º O IPUF contratará, executará e manterá as atividades e 
serviços necessários para o funcionamento do Sistema de 
Informações Territoriais.”

Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.
Consideram-se adequadas as alterações nas disposições gerais do 
titulo DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA POLÍTICA 
URBANA, do Art. 296 à 304.
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304 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 

GESTÃO DA 
POLÍTICA URBANA

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.
Consideram-se adequadas as alterações nas disposições gerais do 
titulo DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DA POLÍTICA 
URBANA, do Art. 296 à 304.

310 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO CONSELHO DA 
CIDADE

Art. 74º Altera-se o caput e parágrafo único do art. 310 da Lei 
Complementar n. 482, de 2014, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:
“Art. 310. O Conselho da Cidade será presidido pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal e sua Secretaria ao IPUF. 
Parágrafo único. Em sua ausência o Presidente será substituído 
pelo titular da secretaria municipal responsável pelo planejamento 
urbano ou do IPUF.”

Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

318 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

SMDU Revogado (art. 79º) Desvincula IPUF da SMDU

319 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

IPUF Art. 75º Altera-se o Título do Capítulo III para o Título da Seção I, 
revoga o art. 318, bem como, revoga os incisos VII, X, e o 
parágrafo único do art. 319 da Lei Complementar n. 482, de 2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Capítulo III – DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE 
FLORIANÓPOLIS (IPUF)
Art. 318. (Revogado)
Art. 319.
(...)
VII - (Revogado)
(...)
X - (Revogado)

Desvincula IPUF da SMDU

321 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÕES

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

322 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÕES

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.
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323 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÕES

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

324 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE 
INFORMAÇÕES

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

325 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO FUNDO 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

Revogado os incisos VIII e XIII Retirada dos Incisos que prevên fundos oriundos de OUC que 
conflitam com a Lei Federal 10257/01 - Estatuto da Cidade 

326 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DO FUNDO 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

Art. 76º Altera-se o caput do art. 326 da Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 326. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FMDU) deverão ser aplicados na consecução das 
finalidades previstas neste Plano Diretor, especialmente na 
elaboração e contratação de pesquisas, diagnósticos, 
levantamentos, estudos técnicos, planos, programas, sistemas de 
gestão, atualização e manutenção de dados e informações, e 
execução de obras de infraestrutura e equipamentos urbanos.”

Amplia a aplicação de recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano com vistas a promover ações de 
planejamento e gestão.

327 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO DE 

INDICADORES DO 
DESEMPENHO 

URBANO

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

328 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO DE 

INDICADORES DO 
DESEMPENHO 

URBANO

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

329 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE DO 
PLANO DIRETOR DE 

FLORIANÓPOLIS

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.
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330 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE DO 
PLANO DIRETOR DE 

FLORIANÓPOLIS

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

331 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE DO 
PLANO DIRETOR DE 

FLORIANÓPOLIS

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

332 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto com nova 
política - REPLAN

DO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

E CONTROLE DO 
PLANO DIRETOR DE 

FLORIANÓPOLIS

Revogado (art. 79º) Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial 
do município unificando e integrando as ações através da REPLAN 
apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se assim, 
centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes 
esferas ao mesmo tempo que deverá efetivar mecanismos de 
transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da 
política urbana.

333 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto derivado da 
1715 sem alteração

DISPOSIÇÕES 
FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Revogado (art. 79º)

334 Apreciação 
Objetiva

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DISPOSIÇÕES 
FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Art. 77º Altera-se o caput do art. 334 na Lei Complementar n. 482, 
de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 334 - É garantido aos processos iniciados junto à prefeitura, 
atingidos por esta Lei Complementar, sua aprovação nos termos da 
legislação ao tempo em que foram protocolados originalmente.”

Estabelece mecanismo transitório para processos anteriores a esta 
lei.

336 Sem 
alteração

Alteração 
proposta

Texto ou mudança 
que não altera a 
política da 1715

DISPOSIÇÕES 
FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Art. 78º Altera-se o §2º do art. 336 da Lei Complementar n. 482, de 
2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 336 (...)
§2º As propostas de modificação, total ou parcial, da política 
pública estabelecida, em qualquer tempo, neste Plano Diretor 
deverá ser objeto de debate público e parecer prévio do Conselho 
da Cidade, antes de sua votação pela Câmara Municipal, desde 
que matérias relativas às atribuições daquele Conselho.” 

Mantida a política, adequando a redação às competências 
estabelecidas pelo próprio plano, bem como observando a política 
nacional estabelecida pelo Estatuto da Cidade trazendo maior 
segurança a atuação deste órgão colegiado. Considera-se 
adequada a alteração do Art.336. As revogações de artigos não 
comentadas no texto acima referem-se a temas que deveriam ser 
objeto de regulamentação ou projetos de lei específicos, ou 
interferem nas alterações propostas no plano.

Total de Artigos da 482/2014 Alterados no PLC 1715: 166
Total de Artigos da 482/2014 Alterados na MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021: 170
Total de Artigos Alterados da 482/2014 na MINUTA DE PROPOSTA PRELIMINAR DE REVISAO_PLC/2021 sem 
Alteração prevista no Projeto da 1715: 74
*Os artigos marcados com "Apreciação Objetiva" foram objeto de apreciação dos comitês temáticos do Conselho da Cidade, 
com proposta de alteração constado em parecer aprovado nas atas:
ATA 12, 04/02/2019, ATA 13, 18/02/2019 e ATA 14, 18/03/2019.
Os Artigos marcados com "Sem Alteração" não possuem alterações propostas no PLC 1715 
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Assunto:  Parecer Técnico da Proposta do Plano Diretor

Florianópolis, 23 de Fevereiro de 2021.

Caros Senhores, 

Considerando as informações fornecidas por vários órgãos vinculados ao planejamento urbano 
e ambiental da Prefeitura Municipal como SMPU, SMDU, Floram, SMTTDE, Diretoria de Cadastro e 
Geoprocessamento, segue parecer da Diretoria de Planos e Análises Territoriais do IPUF em relação às 
alterações propostas na Lei Complementar 482/2014, as quais figuram em anexo sob forma de minuta 
para as adequadas apreciações.

Art. 5º

Cabe ao poder público a informação e a avaliação da infraestrutura na região do 
empreendimento. Desta forma considera-se adequada  a alteração do inciso XIII do Art. 5º.

Art. 7º

Em atenção à aprovação do projeto de lei complementar N. 707, de 27 de janeiro de 2021, que 
altera dispositivos da lei complementar N. 060, de 2000 (Código de Obras), é fundamental a revisão do 
Art. 7º para compatibilização com o mesmo, e acrescentar outras definições necessárias à aplicação e 
simplificação dos artigos do Plano Diretor.

Art. 42

Necessária criação de instrumento que permita garantir os parâmetros urbanísticos oriundos 
de parcelamentos regularmente aprovados anteriores à lei, desta forma, considera-se adequada a 
inclusão do parágrafo 6º no Art. 42.
Considera-se adequada a correção de erro material e insere inciso no §3º com descrição de zoneamento 
que já consta no mapa da Lei: Área de Parque Tecnológico (APT), Macro Área de uso Urbano, 
destinadas prioritariamente a atender às funções específicas ao desenvolvimento econômico deste 
nicho importantíssimo para a cidade.
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Art. 43

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de conceitos e definições. Assim, as 
revisões sugeridas buscam dar mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 482/2014, 
evitando em especial conflitos normativos. Neste contexto, considera-se adequadas as alterações no 
art. 43.

Art. 44- A e 44 - B

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de conceitos e definições. Assim, as 
revisões sugeridas buscam dar mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 482/2014, 
evitando em especial conflitos normativos. Neste contexto, considera-se adequada a inclusão do Art. 
44-A e 44-B.

Art. 51

As alterações visam trazer mais clareza na compreensão de conceitos e definições. Assim, as 
revisões sugeridas buscam dar mais segurança jurídica na aplicação da lei complementar 482/2014, 
evitando em especial conflitos normativos. Neste contexto, considera-se adequada a alteração do art. 
51 da Lei Complementar n. 482, de 2014.

Art. 52

Simplificada a redação dos artigos referentes à Áreas Comunitárias Institucionais permitindo 
que o órgão de planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando couber, de acordo 
com realidades dos casos concretos. Deixa 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.

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.

Assim, é permitida a efetividade da utilização das ACI, com sua utilização para os diferentes 
tipos de equipamentos urbanos e comunitários, os quais deverão seguir diretrizes de acordo com suas 
especificidades, garantindo a melhor ocupação destas áreas. Para tanto, considera-se adequada  a 
alteração no Art. 52.
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Art. 53

Revogado, pois será avaliado em conjunto com a gestão territorial.

Art. 54

Simplificada a redação dos artigos referentes às Áreas Comunitárias Institucionais permitindo 
que o órgão de planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando couber, de acordo 
com realidades dos casos concretos. 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. 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. 

Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de zoneamentos classificados como 
Áreas Comunitárias Institucionais – ACI em terrenos de propriedade particular, contrariando a 
definição conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. Dessa forma, recomenda-se a revisão 
técnica do texto do artigo visando a criação de um instrumento para correção dos erros cartográficos 
vinculados à delimitação dessas áreas. Além dos evidentes erros materiais é necessário estabelecer 
procedimentos para a definição de uso e ocupação das ACI de domínio particular de forma 
diferenciada daquelas de uso público. Assim, considera-se adequada alteração do caput art. 54 e 
inclusão dos incisos I e II.

Art. 56

Simplificada a redação do artigo permitindo que o órgão de planejamento adeque as diretrizes 
e análises de impacto, quando couber, de acordo com realidades dos casos concretos. Visando, 
também, facilitar a implementação de tecnologias de baixo impacto como as antenas 5G na cidade. 
Considera-se adequada a alteração do Art 56.

Art. 58

Amplia a diversidade de equipamentos permitidos em AVL, incentivando sua implantação, 
utilização e manutenção. Desta forma, considera-se adequada a alteração do Art. 58. 
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Art. 58 - A

Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de zoneamentos classificados como 
Áreas Verde de Lazer - AVL em terrenos de propriedade particular, contrariando a definição 
conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. Dessa forma, recomenda-se a revisão técnica do 
texto do artigo, visando a criação de um instrumento para correção dos erros cartográficos vinculados 
à delimitação dessas áreas. A inclusão deste artigo possibilita a correção de evidentes erros materiais e 
estabelece procedimentos para a definição de uso e ocupação das AVL de domínio particular de forma 
diferenciada daquelas de uso público.  Considera-se adequada a criação do Art. 58-A.

Art. 59

Com vistas a observar a atividade efetiva, não necessariamente atividade principal faz-se 
necessário criar mecanismo de desvinculação da emissão de consultas de instalação da atividade 
descrita no CNAE, da atividade final a ser efetivada no local. Neste sentido a proposta é que as 
atividades de CNAEs não estejam fixadas no texto da lei de forma a permitir que sejam enquadradas 
mediante análise técnica e normas complementares adequadas. 

Para tanto, recomenda-se a adequação da tabela do Anexo F02, a qual deve ser simplificada 
com o agrupamento das atividades baseado na Classificação CNAE. Também, considera-se adequada a 
alteração do Art. 59.

Art. 61, Art. 61-A, Art. 61-B, Art. 61-C, Art. 61-D

Observando as contribuições encaminhadas como comentários técnicos da Diretoria de Gestão 
Territorial e aquelas constantes nas indicações da SMDU foram incluidas novas contribuições visando 
a uniformidade urbana para quadras e lotes. Tais alterações são corroboradas no âmbito do 
planejamento urbano, onde se verifica a necessidade de instrumento que observe a possibilidade de 
extensão dos usos urbanos a partir do uso principal. Verifica-se a necessidade de criação de 
instrumento para identificação dos limites do zoneamento principal a partir de alinhamento do 
terreno, assim como permitir a uniformidade de aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em 
que se tem uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, assim desprende-se a 
alteração do caput do art. 61, inclusão do art. 61-A e seus incisos I e II, art. 61-B, art. 61-C, art. 61-D e 
seus incisos I e II.

Art. 64, 64-A, 64-B, 64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H

Com vistas à integração das políticas de incentivos, melhor compreensão da aplicação 
daqueles já previstos, assim como objetivar sua efetiva aplicação, os diversos incentivos são agrupados 
em um conjunto de seções em sequência. Além disto, observou-se a baixa eficiência daqueles 
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incentivos previstos no plano, não favorecendo políticas relevantes do mesmo, em que se destaca a 
necessidade de valorização dos usos mistos bem como favorecer a produção de habitação de interesse 
social. Para os usos mistos, é essencial para a política urbana e de mobilidade que estes permitam a sua 
efetiva distribuição no território, desta maneira busca-se valorizar na política também aquelas 
edificações de baixo potencial construtivo. Na mesma ótica os incentivos à arte pública não foram 
efetivos no formato atual, se propõe pequeno ajuste a favorecer a taxa de ocupação dos mesmos. Além 
disso, propõe-se inovações ao plano introduzindo incentivos a valorizar as áreas de preservação 
permanente e de sustentabilidade, temas essenciais que permitem oferecer real valor às APP´s assim 
como valorizar aquelas soluções arquitetônicas e construtivas que impliquem no uso de tecnologias 
eficientes e verdes. Para tanto, define-se pela criação de Sessões no Capítulo IV, altera o caput, incisos 
do art. 64, e inclui os Art. 64-A,  64-B,  64-C, 64-D, 64-E, 64-F, 64-G, 64-H.

Art. 65

Importante definir critérios mais adequados a forma edificada global do edifício adequando o 
texto legal para que integre as orientações mais objetivas oriundas da prática de projeto e execução de 
obras e que permita a sua efetiva integração com eventuais determinações do Código de Obras. Desta 
forma, considera-se adequada a alteração dos Art. 65. 

Art. 66 e Art. 68

Trata-se de adequação dos artigos referentes ao cálculo de altura e de número de pavimentos 
(gabarito) que visam a melhoria da redação e aplicabilidade dos conceitos. Esclarece e permite a 
utilização dos terraços jardins em coberturas, assim como provê alternativa construtiva mais 
adequada a áreas em que sejam vedadas a construção de subsolos. Neste caso, adota-se a 
recomendação da SMDU, com pequena alteração da redação que esclarece as possibilidades do uso do 
pavimento adicional.  Para tanto, define-se novo caput do art. 66 seu parágrafo único, e revoga o art. 
68.

Art. 69

Adequação de texto para melhor compreensão, removendo redundâncias e dando maior 
clareza para aplicação, incluindo assuntos já aplicados por meio de regulamentações em Decretos, 
simplificando e retirando do plano detalhamentos desnecessários, os quais devem ser observados no 
código de obras. Considera-se adequada  a alteração dos incisos, a inclusão das alíneas e a revogação e 
do parágrafo único e seus incisos. 
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Art. 70

Importante adequação das exceções ao conceito de taxa de ocupação, maior detalhamento de 
elementos construtivos, criando dispositivo visando aprimorar a aplicação da lei. Sendo assim, 
considera-se adequada a alteração do Art. 70.

Art. 71

Aferiu-se a possibilidade de adequação da redação que incorpora edificação de 4 pavimentos 
nos casos ARM, ATR e ARP, evitando custos adicionais a estas edificações que têm baixo rendimento 
construtivo. Estende-se também aquelas que se utilizem de incentivos, pois em ambos os casos, ao 
favorecer a implantação do subsolo, evita-se que elas sejam compulsoriamente locadas no térreo que 
produz efeito negativo ao ambiente urbano. Observa-se que não se altera a taxa de impermeabilização, 
a qual deve ser observada tecnologia compatível para retenção das águas da chuva. Desta forma, 
considera-se adequada a alteração.

Art. 73

Visando a adequação de conteúdo diferenciando o conceito de recuo (se refere a alargamento 
viário) e o conceito de afastamento. Sugere-se a revogação do parágrafo que refere-se aos recursos 
viários pois está contemplado em artigos novos propostos ou reescritos. 

No que tange ao §6º do artigo, sugere-se a transformação em novo artigo (78-B) para tratar dos 
assuntos relacionados ao recuo viário e diferenciando-o do afastamento. 

A adequação do restante do conteúdo é importante a fim de corrigir incongruências de 
conceitos e facilitar a aplicação da lei. Sendo assim, considera-se adequada alteração do art. 73.

Art. 74

Com o intuito de facilitar o entendimento e a aplicação da lei, sem, entretanto, comprometer 
as questões de ventilação e sombreamento vinculado às edificações e ao mesmo tempo inferindo as 
edificações as alturas adequadas à boa técnica de projeto e construtiva. Considera-se adequada a 
alteração do art. 74.

Art. 75,  Art. 75-A e Art. 75-B
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Necessária adequação do texto de forma a dar maior clareza à aplicação, incluindo a permissão 
de escalonamento das fachadas. O escalonamento permite a variação da taxa de ocupação de acordo 
com o pavimento, ou seja, não se altera a política de taxa de ocupação e, ao mesmo tempo, permite 
uma maior variedade espacial das soluções arquitetônicas. 

Também, a introdução desta ferramenta pode permitir o esgotamento de índice antes de 
alcançar a altura de pavimentos máxima, eventualmente diminuindo o gabarito, sem perdas de 
potencial construtivo. 

Para tanto, considera-se adequada  a alteração do art. 75 e inclusão do art. 75-A, seus §1º e §2º, 
e o art. 75-B, e seus §1º e §2º.

Art. 75-C

Inserir regra para permitir projeção de elementos arquitetônicos de relevância funcional e 
estética que não configuram área construída sobre os afastamentos laterais e de fundos. Permitindo 
variação e qualidade na proposição e composição arquitetônica, tais como a valorização de elementos 
de controle solar e de desempenho da edificação, ambiência do usuário, locação desvinculada do 
subsolo em relação a edificação e implantação do terreno, entre outras. Sendo assim, considera-se 
adequada a alteração do Art. 75-C.

Art. 75-D

Insere regra de afastamento para a configuração urbana de lotes de interesse social, 
garantindo a possibilidade de construção em áreas com padrões diferenciados em função de suas 
características. Visa garantir a possibilidade de construção nos lotes oriundos de loteamento de 
interesse social. Considera-se adequada a alteração do Art. 75-D.

Art. 78-A

Detalhamento de conteúdo para melhor aplicação da lei, separando os conteúdos referentes a 
afastamento frontal e recuo viário, incluindo itens revogados em artigos anteriores. Deve buscar 
também a articulação com o código de obras e sua regulamentação específica.

Art. 78-B e Art. 78-C

Detalhamento de conteúdo para melhor aplicação da lei, separando os temas referentes a 
afastamento frontal e recuo viário, incluindo itens revogados em artigos anteriores. Possibilita 
regulamentar o assunto de embarque e desembarque e garantir acessibilidade universal. Também 
busca compatibilizar  a lei com o desenho urbano da cidade e permitir regulamentação específica pelos 
órgãos de planejamento. Faz-se necessária a introdução de mecanismos objetivos de adequação do 
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sistema viário projetado à realidade consolidada mediante ocupações pretéritas, uso efetivo do 
elemento projetado ou ainda adequações efetivadas no âmbito de projetos de parcelamento do solo. 
Considera-se adequada a alteração do Art. 78-B e 78-C.

Art. 79, Art. 80 e Art. 81

Melhoria na redação do texto, compilando regras previstas que se encontravam em artigos 
diversos e permitindo a regulamentação de acordo com a política do plano diretor e normas técnicas 
vigentes. A alteração no §2º e §3º do Art. 79 possibilita a dispensa de vagas de estacionamento de 
automóveis no Distrito Sede, adequando a aplicação às diretrizes de mobilidade. A alteração no §5º do 
Art. 79 permite regulamentar e adequar soluções de acesso às normas técnicas vigentes. 
Visando adequação da norma a política de redução de impacto pelo uso do automóvel individual, 
reequilíbrio de vagas de estacionamento nas edificações, redução do texto legal abrindo espaço para 
regulamentação de detalhes específicos inadequados a texto de lei de plano diretor, redundância em 
pedidos de estudo de tráfego quando estes devem estar contidos em análises de impacto de 
vizinhança, simplificação de normativa frente a obrigação de vagas rotativas de visitantes, considera-
se adequado alterar o art. 79, revogar o § 1 do art. 80 , revogar o art. 81 e revogar o art. 82.

Art. 83

Amplia a cobertura vegetal da cidade, reduzindo zonas de calor, auxiliando na redução dos 
gases de efeito estufa e melhorando a ambiência urbana. Considera-se adequada  a alteração do Art. 83.

Art. 85

As diferentes características de acessos em função de portes, locação, sistema viário existente 
ou projetado impõe a necessidade de permitir a determinação de soluções padrão, mas também 
permitir a observância de casos específicos.  Para tanto, considera-se adequado alterar o caput do art. 
85.

Art. 88

De forma a complementar a política de parcelamento do solo considera-se adequado alterar a 
inclusão de parágrafo único no art. 88.

Art. 90 

Mantida a política, adequando a correta aplicação do instrumento, sem prejuízo ao 
estabelecido originariamente no mapa de zoneamento do plano diretor. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 90.
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Art. 90-A 

A partir de diretrizes urbanísticas o parcelamento pode redistribuir a porcentagem do 
zoneamento incidente na gleba. Considera-se adequada a alteração do Art.90-A.

Art. 90-B 

Otimização e efetivação do instrumento de doação de áreas públicas as características 
fundiárias locais. Considera-se adequada a alteração do Art. 90-B.

Art. 91

Mantida a política, incluindo parágrafo para evitar futuros conflitos trazendo segurança 
jurídica na aplicação do instrumento regulamentado e conferindo aos órgãos de planejamento a 
orientação técnica aos casos concretos. Considera-se adequada a alteração do Art. 91.

Art. 103 e Art. 104

Considera-se adequada a revogação dos artigos 103 e 104 para adequar a possibilidade de 
ocupar com três residências de pequeno porte os terrenos com 360 m² e unificar o conteúdo do artigo 
104 facilitando a aplicação da lei.
Correção de redundância, visto que os requisitos expressos já estão contemplados em outra legislação 
(código de obras).

Art. 105

Simplificando o conteúdo 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 que permitem aos 
órgãos de planejamento criar regras específicas de acordo com as características locais para os 
condomínios unifamiliares em APL-E. Assim, considera-se adequada a alteração do Art. 105. 

Art. 108

Simplificação de conteúdo, devido à baixa densidade dos condomínios em APL e às 
características físicas dessas áreas, e de acordo com o interesse público, permitindo que o órgão de 
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planejamento adeque as diretrizes e análises de impacto, quando couber, de acordo com realidades dos 
casos concretos. Considera-se adequada a alteração do Art. 108.

Art. 109 

Considera-se adequada a revogação do Art. 109, contemplado na nova redação do artigo 108.

Art. 112

Garantir afastamento entre as edificações adequando a regra ao conceito de baixa densidade e 
baixa ocupação das APLs, com ajuste da redação de forma a evitar conflitos em outros instrumentos 
deste plano. Considera-se adequada a alteração do Art. 112.

Art. 118

Detalhamento e correções que facilitam a aplicação do artigo, garantindo a efetiva aplicação 
do instrumento, através da objetividade da análise do impacto causado pelo aumento populacional 
vinculado à execução de habitação em local desprovido de espaços públicos e equipamentos urbanos. 
Oferece alternativas realistas de compensações e contrapartidas. Considera-se adequada a alteração do 
Art. 118. 

Art. 118- A

Cria o instrumento adequado para efetivar controle sobre o impacto de grandes glebas no 
contexto urbano oportunizando a geração de áreas voltadas ao uso público, sejam elas áreas de lazer e 
conexões. Considera-se adequada a criação do Art. 118-A.

Art.  119 a 124

Considera-se adequada a revogação dos artigos Art.119 até o Art.124, referente ao Capítulo VII 
- DOS TERRENOS DE MARINHA, visando remover contradições e conflitos com outros itens da 
legislação, assim como retirar repetições de assuntos abordados em outras partes da lei. Os temas que 
não tratam de terreno de marinha são abordados nos artigos que tratam das estruturas de apoio 
náutico. 

Art. 129

Mantida a política e acolhida a sugestão do Conselho da Cidade quando da apreciação em 
momento específico. As OUCs são instrumentos urbanísticos utilizados para requalificar grandes 



PARECER TÉCNICO PTEC  99/IPUF/DIPLA/2021
Página 11 de 19

setores urbanos, implantando ou ampliando infraestruturas urbanas, por meio de intervenções, onde 
haja demanda e interesse do município. Devido à alta complexidade do instrumento OUC, é indicado a 
aplicação do instrumento ADI que também prevê projeto urbano para a área de intervenção, 
entretanto com complexidade menor. Considera-se adequada a alteração do parágrafo único do Art. 
129. 

Art. 130

Mantida a política e acolhida a sugestão do Conselho da Cidade quando da apreciação em 
momento específico, com ajuste na redação. A proposta estabelece parâmetros a serem observados 
quando da demarcação das ADIs e desvincula sua utilização em empreendimentos isolados. Além disso, 
determina a necessidade da emissão de diretrizes urbanísticas para os empreendimentos nas áreas 
demarcadas como prioritárias. 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. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 130.

Art. 142-A

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor, com a participação futura do Conselho da Cidade no desenvolvimento previsto no 
instrumento. Permite excluir deste sobrezoneamento áreas menores e vinculadas a urbanização 
pretérita que não impactam no contexto global das AUES. Considera-se adequada a alteração do Art. 
142.

Art. 147

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor. Considera-se adequada a alteração do Art. 147.

Art. 148

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor. Considera-se adequada a alteração do Art. 148.
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Art. 150

A inserção do §1º tem em vista a implantação de novas edificações no mesmo lote das 
edificações de valor histórico (classificadas como P1 e P2), a fim de atender a diversidade da tipologia 
construtiva protegida, deixando clara regra para uso da propriedade. Permite que sejam analisadas 
caso a caso, ou que sejam criados manuais, diretrizes e outras orientações diminuindo a burocracia na 
aplicação pelos órgãos competentes.  Considera-se adequada a alteração do Art. 150. 

Art. 151-A

Melhoria na redação do texto. Garante que a composição urbana valorize o entorno. 
Considera-se adequada a alteração do Art. 151-A.

Art. 180

Instrumento movido para o Art. 64-A.

Art. 190

Mantida a política com adequação e simplificação da aplicação do instrumento. Parágrafos 
revogados foram inseridos no artigo 65 A. Inserção do §9º para dar clareza quanto a aplicação da lei.

Art. 191, Art. 193, Art. 194, Art 195, Art. 196 e Art. 197
Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de planejamento a partir da análise das 
realidades consolidadas, ou características urbanas específicas estabelecer critérios aplicáveis. 
Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual impede a boa prática e a própria execução 
do plano na busca de um desenho urbano adequado às pessoas. Também é necessário 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). Permite estabelecer aumento gradativo dos 
raios em interseções, pois por exemplo, raios menores resultam em maior segurança para pedestres, 
pois reduzem a distância de travessia, aumentam a área de calçada e reduzem a velocidade nas 
conversões dos veículos. Visa também proporcionar maior flexibilidade para a locação de 
rebaixamento de guia, o que deve ser feito mediante instrumento regulatório complementar. Assim, 
considera-se adequado alterar o caput do Art. 191, a revogação dos artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197.

Art. 198

Tendo em vista a necessária introdução de mecanismos objetivos de adequação do sistema 
viário projetado a realidade consolidada mediante ocupações pretéritas, o uso efetivo do elemento 
projetado ou ainda adequações efetuadas no âmbito de projetos de parcelamento do solo, onde fica 
mantida a política do plano. Considera-se adequado alterar a redação do caput do art. 198 como forma 
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de solucionar os conflitos existentes derivados da aplicação da lei, trazendo maior segurança jurídica 
na aplicação do instrumento regulamentado.

Art. 201, Art. 205 e Art. 205 – A

Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a desenho, forma, dimensão, 
características de ocupação de passeios derivadas de normas complementares, como aquela do 
“Manual Calçada Certa”, abrindo espaço para integrar soluções urbanas e ambientais adequadas a 
características pré-existentes ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais sejam das 
características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo a consolidação das densidades. As 
vias poderão ser arborizadas independentemente do tamanho da calçada de acordo com diretrizes 
técnicas. Além disto as políticas de acesso e fruição junto à orla são redefinidas visando maior 
efetividade aos instrumentos. Cria mecanismos de conectividade em terrenos de grandes dimensões. 
Sendo assim, considera-se adequada a alteração nos artigos 201 e 205 e a criação do artigo 205-A.

Art. 209

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação dos instrumentos às 
legislações específicas.  A alteração do artigo 209 se faz necessária pois é 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. Considera-se adequada a alteração do Art. 209. 

Art. 210

Considera-se adequada a revogação do artigo 210, já contemplado no artigo 209, visto que a 
regulamentação específica trará as definições de forma detalhada para cada tipo, de acordo com o 
porte.

Art. 211

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação dos instrumentos às 
legislações específicas. Correção textual de modo a permitir que estacionamentos possam ser 
revertidos em outros usos. Considera-se adequada a alteração do Art. 211. 

Art. 213

Considera-se adequada a revogação do parágrafo 3º para correção técnica, a política de 
habitação deve atender ao interesse social e garantir a aplicação do tamanho de lote máximo para os 
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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. 

Art. 216

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação dos instrumentos às 
legislações específicas, integração a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do plano. Ampliar a aplicação dos 
parâmetros para as edificações unifamiliares em conjunto (por exemplo: geminadas, em fita). 
Considera-se adequada a alteração do Art. 216.

Art. 217, Art.217-A e 218

Facilita a criação de mais Áreas Especiais de Interesse Social promovendo Habitação Social 
regular no Município, proporcionando a redução dos custos e oportunizando a melhor oferta de 
habitação em locais urbanisticamente apropriados. A ocupação espraiada e a promoção de contínua e 
equivocada da política de baixa densidade e a falta de incentivos reais para empreendimentos de 
habitação social tem ocasionado de um lado o aumento do preço da terra, afastando a possibilidade 
moradia a preço justo e equilibrado no território, indo contra os princípios e diretrizes do plano. A 
redação permite uma valorização e distribuição dos incentivos visando valorizar de forma mais 
adequada a Habitação de Interesse Social no município. Ademais é relevante que a localização destes 
empreendimentos esteja adequada a localização no território, desta forma o uso de incentivos para 
Habitação de interesse social estabelece condições de efetivação destes empreendimentos junto aos 
equipamentos ou corredores de transporte coletivo, ou ainda junto a centralidades dos diferentes 
bairros. Localizações estas que têm comumente o preço mais elevado da terra. Melhorar os parâmetros 
urbanísticos, a fim de incentivar a produção de HIS no município de Florianópolis frente a outros tipos 
de ocupação, priorizando a ocupação das AEIS com este uso. Visa também dar clareza na aplicação da 
lei e dos incentivos. Desta forma, considera-se adequada a alteração no artigo 217 e 218 e a criação do 
art. 217-A.

Art. 220

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação dos instrumentos às 
legislações específicas, integração a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do plano. Garantir acessibilidade. 
Ampliar as opções de utilização dos tipos de via a outras tipologias de HIS. Sendo adequada a redação 
para o Art.220.
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Art. 226

Revogado devido a remoção de redundância, as informações constam nas tabelas e em outras 
partes do texto.

Art.227

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação dos instrumentos às 
legislações específicas, integração a órgãos financiadores, análise do caso concreto com a valorização 
da política de habitação social conforme previsto nas diretrizes do plano. Garantir a flexibilização do 
tamanho de unidades para todas as faixas de HIS. Considera-se adequada a alteração do Art.227.

Art. 231

Revoga o parágrafo único para garantir espaços para emprego e comércios de pequeno porte 
para atendimento da população sem, entretanto, descaracterizar a função de habitação do 
empreendimento.

Art. 233 a 235

A revogação visa permitir o alinhamento com a política federal de habitação de interesse 
social.

Art. 236

Alinha-se a política nacional de mobilidade possibilitando restringir as vagas de 
estacionamento. Considera-se adequada a alteração do artigo 236. 

Art.259-A

Inserção para permitir a aplicação de instrumento da Outorga Onerosa da Alteração de Uso já 
previsto no Estatuto da Cidade ainda não utilizado pelo município. Considera-se adequada a alteração 
do artigo 59-A. 

Art. 268

Revogado o artigo, sendo excluído o RIV 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.
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Art. 270

Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto de legislação específica.  
Considera-se adequada a alteração do Art. 270.

Art. 271 e 272

Revogados, pois estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, 
contidos no Capítulo X, de forma geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto de lei. Nos art. 271 e 272 é disposto sobre elaboração do Termo de Referência 
Padrão, 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 ou seja objeto de regulamentação.

Art. 273

Mantida a política, simplificando a redação e permitindo a adequação do instrumento de 
acordo com a complexidade de cada caso concreto, mediante a observação de diretrizes fixadas pelo 
órgão competente. Considera-se adequada a alteração do Art. 273.

Art. 274

Revogado, pois 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 têm caráter vinculante. 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.

Art. 276

Revoga o parágrafo único e adequa o 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

Art. 277

Estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X, 
de forma geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, simplificando o texto da 
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lei. O art. 277 garante a transparência e informação da população aos processos de EIV, sendo que a 
alteração possibilita a criação de procedimentos com regulamentação administrativa específica, 
podendo variar e de acordo com os instrumentos existentes no município. Considera-se adequada a 
alteração do Art. 277.

Art. 278

Estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X, 
de forma geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, simplificando o texto da 
lei. O art. 278 manteve a garantia da oitiva da população com relação ao EIV, contudo o fluxograma 
com os tempos necessários para as análises (incluindo-se as audiências públicas) e o procedimento 
padrão para publicidade dos EIVs deve ter regulamentação infralegal específica, não sendo necessário 
constar no Plano Diretor. Considera-se adequada a alteração do Art.278.

Art. 280

O artigo 280 e 281 foram mesclados em um único artigo. Trata-se de correção legislativa para 
aplicação da lei. Estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no 
Capítulo X, de forma geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, simplificando 
o texto da lei.

Art. 281

Estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos no Capítulo X, 
de forma geral foram retirados assuntos sobre matéria de legislação específica, simplificando o texto 
da lei. No art. 281 os parágrafos foram revogados, e as regras de cumprimento dos Termos de 
Compromisso estarão descritas no documento específico, podendo variar, hoje regrados pelo Decreto 
19.146/2018. Considera-se adequada a alteração do Art.281. 

Art. 283

Revogado, pois estes artigos são referentes ao ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, contidos 
no Capítulo X, de forma geral foram retirados assuntos de matéria de legislação específica, 
simplificando o texto de lei. Os procedimentos de análise do EIV e ESI já estão regulamentados pelo 
Decreto 13.350/2014 e 13.348/2014.
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Art. 284 

Mantida a política e adequada a redação com vistas a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor, com a participação futura do Conselho da Cidade no desenvolvimento previsto no 
instrumento. Considera-se adequada a alteração do Art.284. 

Art.288

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor, com a participação futura do Conselho da Cidade no desenvolvimento previsto no 
instrumento. Considera-se adequada a alteração do Art.288.

Art.289

Mantida a política e adequada a redação com vista a efetivar a política estabelecida no Plano 
Diretor, com a inclusão de previsão de Habitação social e regularização fundiária, urbanística e 
ambiental. Considera-se adequada a alteração do Art.289.

Art. 292 

Mantida a política, simplificando a redação, retirando matéria objeto de legislação específica. 
Considera-se adequada a alteração do Art.292.

Art. 296, Art. 297, Art. 310 

Propõe readequação no âmbito do planejamento e gestão territorial do município unificando e 
integrando as ações através da REPLAN apoiada pelo Sistema de Informações Territoriais. Torna-se 
assim, centro articulador do planejamento urbano em suas diferentes esferas ao mesmo tempo que 
deverá efetivar mecanismos de transparência e participação popular, análise e produção, guarda e 
publicação de conteúdos fundamentais ao acompanhamento da política urbana. 

Art. 318

Desvincula IPUF da SMDU.

Art. 326

Amplia a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano com vistas a 
promover ações de planejamento e gestão.
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Art. 334

Estabelece mecanismo transitório para processos anteriores a esta lei. 

Art. 336

Mantida a política, adequando a redação às competências estabelecidas pelo próprio plano, 
bem como observando a política nacional estabelecida pelo Estatuto da Cidade trazendo maior 
segurança a atuação deste órgão colegiado. Considera-se adequada a alteração do Art.336.

As revogações de artigos não comentadas no texto acima referem-se a temas que deveriam ser 
objeto de regulamentação ou projetos de lei específicos, ou interferem nas alterações propostas no 
plano.

É o Parecer.

[assinado digitalmente]
Cibele Assmann Lorenzi

Diretora de Planos e Análises Territoriais 
DIPLA/IPUF

[assinado digitalmente]
Marilaine Schmitt
Gerente de Planos

DIPLA/IPUF
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Exposição de Motivos                          Florianópolis, 23 de fevereiro de 2021. 

   

 

Excelentíssimos Conselheiros da Cidade, 

A presente e preliminar proposta de revisão, concebida pelos Órgãos de Planejamento, 
mediante coordenação do IPUF, trata de uma revisão de pontos da Lei Complementar 
Municipal n. 482 de janeiro de 2014, que institui o Plano Diretor de Florianópolis, 
objetiva, além da obrigatoriedade legal de sua revisão, dar efetividade aos princípios e 
a função social do Plano Diretor e da Cidade de Florianópolis. 

É de conhecimento de todos que a Função Social da Cidade, prevista no art. 182, caput, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, consiste em dar efetividade na 
implementação da urbe, associada às características peculiares locais de 
desenvolvimento, tendo como meta o bem-estar social democrático e igualitário a todos 
os cidadãos. 

Ato contínuo, há no regramento jurídico nacional, as diretrizes norteadoras, para que a 
política urbana seja efetiva aos anseios dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, conforme se extrai da 
previsão legal contida no art. 2º da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

Entre as diretrizes supramencionadas, o instrumento base a ser utilizado para 
implementação da Política Urbana é o Plano Diretor, deve ter como meta a 
simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 
normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta 
dos lotes e unidades habitacionais. 

De fato, é de conhecimento dos órgãos de planejamento que a Lei Complementar 
482/2014, embora busque cumprir às diretrizes do Estatuto da Cidade, de fato 
permite um CRESCIMENTO DESORDENADO de Florianópolis, pela falta de 
acompanhamento da legislação a realidade que se instala, além disto há a 
previsão legal contida no art. 42-A, §4º do Estatuto da Cidade, que prevê a 
imperiosidade de Municípios, como Florianópolis, em 5 (cinco) anos encaminhar 
para aprovação pela Câmara Municipal de adequações em seu Plano Diretor, que 
configura efetiva oportunidade de correções. 

Por evidente, a capital tecnológica do Brasil, possui um regramento de Política Urbana 
desassociada ao dinamismo, a mutabilidade, de constante construções e 
reconstruções, das demandas sociais e econômicas que advém da sociedade, em rumo 
a progressividade e crescimento da população, associadas às peculiaridades da cidade 
“manezinha”.  

O Plano Diretor, em suas diretrizes e políticas se apresenta inovador, porém a prática 
de sua execução tem afastado de seus objetivos de equilíbrio social, ambiental e 
econômico e não retratam a realidade enfrentada pela sociedade, conforme exposto, 
em especial pela urgência proclamada, pela cidade, em razão dos impactos 
econômicos-sociais advindos do cenário pandêmico. 
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É imperativo a operacionalização, clareza, promoção da coerência e segurança jurídica 
e urbana na aplicação do Plano Diretor, com saneamento das contradições da norma, 
até então existentes, para que os princípios e valores, contidos nos arts. 2º, 3º, 4º e 5º 
da Lei Complementar 482/2014 sejam efetivados e não permaneçam somente como 
normas programáticas, impulsionando, assim a economia de Florianópolis na retomada 
da crise política-econômica advinda das adaptações da sociedade no cenário 
pandêmico além de abrir espaço para efetiva transformação espacial na busca por 
modelo sustentável, sabidamente apoiada por este Conselho. 

Frise-se que a presente proposta de revisão do Plano Diretor, já vem sendo realizada 
por este Conselho em conjunto com a Administração Municipal desde 2016, com 
coordenação do Instituto de Planejamento urbano de Florianópolis – IPUF, lembrando 
que a composição do conselho, instituída democraticamente por eleições diretas em 
março de 2018, por opção do poder executivo, aliada a indicações do poder público, 
nomeou 40 representações dos diversos setores de Florianópolis, incluindo 
envolvimento do Estado e da Federação. 

Ademais, é de conhecimento deste conselho a ampla e prévia discussão acerca da 
necessidade de adequações ao Plano Diretor, que ensejaram a apresentação do PLC 
1715/2018, esta que, apesar de visar o aperfeiçoamento do texto de lei e seus anexos, 
não conseguiu atingir seu objetivo e a burocracia, que continuava a permear seus 
anseios, não teve a celeridade adequada para consequente aprovação, e por essa 
razão, foi arquivada, renovando as discussões, aprimorando seus conceitos e sua 
política à luz do acima exposto, em face da prerrogativa legal que detém o executivo.  

Sob essa ótica, o executivo avaliou e efetivou nova matéria a câmara no início do ano 
legislativo, processo fundamental de retomada econômica, reduzindo conteúdos 
daquela lei arquivada e otimizando o texto para alcançar também a eficiência dos órgãos 
de planejamento, cuja a operacionalização burocrática e ineficiente imposta pelo pela 
LCM 482/2014, têm drenado os esforços das equipes técnicas, diminuindo 
consideravelmente o olhar necessário para a cidade real que se constrói, incluindo o 
monitoramento das políticas urbanas e proposições, de forma hábil e em tempo, aos 
instrumentos transformadores e necessários para toda a sociedade, ou seja, em 
essência, passar a permitir a efetiva gestão territorial e galgar o necessário processo de 
planejamento, o que segue como pauta prioritária. 

Assim, a apresentação da atual proposição de adequações ao Plano Diretor 
encontra-se em sintonia com as disposições do artigo 336 da LCM 482/2014, em 
especial pelo fato de que, os trâmites exigíveis serão efetivados antes da votação 
pela Câmara Municipal, com a elaboração de um Parecer do Conselho da Cidade, 
e a avaliação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, iniciado na 
primeira reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, em especial por 
considerar inovações acerca de incentivos relacionados à fruição pública, 
conservação de APPs e a sustentabilidade de edificações, que diferem daquelas 
políticas previamente discutidas em outra oportunidade. 

Indispensável destaque se faz, ao fato de que, tal iniciativa e da celeridade das 
adequações propostas, é de apoio de grande parte da sociedade de Florianópolis, 
conforme se apuram de manifestações públicas de apoio, que coadunam com o objetivo 
da proposição de adequação, a flexibilização proporcional da norma, de forma que o 
Plano Diretor se torne exequível e imediatamente correlacionado as demais normas 
nacionais. 
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Destaca-se que, a flexibilização acima citada está diretamente relacionada ao respeito 
às demais normas pátrias, sem, contudo, modificar a política prevista nos princípios da 
Lei Complementar 482/2014, estes de essencial manutenção. 

Senhores Conselheiros, essas são as razões que justificam a elaboração da presente 
proposição, submetendo à apreciação indispensável do órgão de gestão democrática 
da Cidade de Florianópolis, cabendo a oportunidade de TODOS OS CONSELHEIROS 
se manifestem, com a devida e justificada celeridade, para que o Grupo Técnico eleito 
democraticamente, na reunião do conselho da cidade realizada na data de hoje, 
22/02/2021, proceda a relatoria e parecer na forma e no prazo aprovados. 

 

Respeitosamente, 

  

 

CARLOS LEONARDO COSTA ALVARENGA 

Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 
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Comunicação Interna CI    4/IPUF/DICGP/2021

Encaminhado por: IPUF/DICGP – IPUF/Diretoria de Gestão Territorial

Assunto: Análises e comentários dos temas de gestão territorial

Destino: IPUF/GAB – IPUF/Gabinete 

Prezado Superintendente, 

Conforme solicitado em reunião, após análise dos temas de gestão territorial, seguem 
comentários e sugestões.

LEI COMPLEMENTAR N. 482 DE 17 DE JANEIRO DE 2014.
TÍTULO: II – PLANO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPÍTULO: III – DOS USOS DO SOLO

Artigo 54
Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de zoneamentos classificados como 
Áreas Comunitárias Institucionais – ACI em terrenos de propriedade particular, 
contrariando a definição conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. Dessa forma, 
recomenda-se a revisão técnica do texto do artigo, visando a criação de um instrumento 
para correção dos erros cartográficos vinculados à delimitação dessas áreas.

Artigo 58
Observa-se em alguns casos, sobreposições equivocadas de zoneamentos classificados como 
Áreas Verde de Lazer - AVL em terrenos de propriedade particular, contrariando a 
definição conceitual e a própria finalidade deste zoneamento. Dessa forma, recomenda-se a 
revisão técnica do texto do artigo, visando a criação de um instrumento para correção dos 
erros cartográficos vinculados à delimitação dessas áreas.

COMENTÁRIOS TÉCNICOS

Diante da baixa qualidade cartográfica disponível nos mapas anexos da Lei Complementar 
482/2014, e considerando ainda a diferença das escala do zoneamento urbano e da base 
cartográfica cadastral (lotes), se faz necessária a criação de instrumentos técnicos que 
permitam compatibilizar as cartografias para apoiar as tomadas de decisões. 

Essa compatibilização além de garantir a segurança jurídica nas análises e facilitar os 
trabalhos técnicos manuais, permitirá a automatização de serviços digitais. Como exemplo 
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a geração de consultas de viabilidade de instalação, consultas de construção, 
certidões e processos automatizados.

Da mesma forma, considerando os trabalhos desenvolvidos pelo IPUF, a citar a elaboração 
de pesquisas, coleta de dados, indicadores territorais e a implantação e manutenção do 
novo sistema de gestão territorial municipal, verifica-se a necessidade de estudos técnicos 
para qualificar a redação do Título IV – Do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana 
da Lei Complementar 482/2014. A qualificação visa contribuir para o alinhamento das ações 
já em desenvolvimento com aquelas previstas na Lei, de forma a garantir as condições 
necessárias para o andamento e a execução de novos projetos de apoio a gestão territorial.

Sendo o que tinha para o momento, fico à disposição para eventuais  esclarecimentos.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2021.

[assinado digitalmente]
Kaliu Teixeira

Diretor de Gestão Territorial
Geógrafo - CREA/SC nº158629-3
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Florianópolis, 19 de Fevereiro de 2021

Excelentíssimo Senhor
Carlos Leonardo Costa Alvarenga
Superintendente do IPUF
Nesta, 

Assunto: Resposta ao Ofício 038/IPUF/GAB/2021

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, faço menção ao expediente em epígrafe para prestar as 
informações solicitadas.

Em atenção a solicitação efetivada pelo IPUF no ofício supracitado, coincidimos no 
compromisso da necessária revisão da LC 482/14, em diversos pontos.

Em certa medida, por meio da revisão do Plano Diretor Municipal, se ambiciona 
aperfeiçoar a lei vigente, corrigindo incongruências, provendo segurança jurídica, dando clareza 
aos instrumentos e sanando contradições anteriores que afligiam, em maior ou menor grau, a 
todos os moradores de Florianópolis. Desde 2014, a aplicação do Plano Diretor Municipal por esta 
Secretaria se dá, no âmbito de aprovações de projetos, licenciamentos, consultas de viabilidade e 
etc como uma tarefa bastante complexa. Prover esta revisão com o objetivo de uma importante 
redução de subjetividades ou incongruências é fundamental para a construção de um ambiente 
propício ao desenvolvimento urbano do município.

Observamos que em vários dos dispositivos ora apresentados, o IPUF já se ateve a esse 
continuo processo de aperfeiçoamento normativo, certamente forjado considerando as 
contribuições de entidades e da própria comunidade. Em grande medida, vários dispositivos 
desde novo PLC já constaram em documentos anteriores, apresentados no âmbito deste executivo 
municipal, do Conselho da Cidade ou da própria Câmara Municipal de Vereadores.

Para além das matérias já abordadas em outras ocasiões, entretanto, nos parece relevante 
destacar:
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ART 5

A atual redação do inciso XIII do Art. 5º inibe a adoção de tecnologias de geração de 
energia, reaproveitamento de águas pluviais, e outras tecnologias verdes pela edificação. Desta 
forma sugere-se a seguinte redação: 

"XIII - excetuando as habitações unifamiliares, as demais licenças de construir 
deverão obedecer a diretrizes dos órgãos de planejamento acerca do fornecimento 
de infraestrutura, em especial água, luz, escoamento predial e esgoto. O município 
poderá, sempre que julgar conveniente, requisitar dos órgãos e empresas que 
detém responsabilidades sobre infraestrutura, previsões de fornecimento para 
setores urbanos inteiros, utilizando esses dados com vistas à gestão territorial, para 
análise e licenciamento das construções."

ART 7

Em atenção à aprovação do projeto de lei complementar N. 707, de 27 de janeiro de 2021, 
que altera dispositivos da lei complementar N. 060, de 2000 (Código de Obras) faz-se agora 
necessária a revisão do Art. 7º para compatibilização com o mesmo, além de acrescentar outras 
definições necessárias a aplicação e simplificação dos artigos do Plano Diretor.

ART 42

É necessária a criação de um instrumento que permita garantir os parâmetros urbanísticos 
oriundos de parcelamentos regularmente aprovados anteriores à lei, desta forma, sugere-se a 
inclusão no Art. 42 do seguinte parágrafo: 

“§6º Lotes oriundos de parcelamento do solo aprovado e recebido em zoneamentos 
de macro área de uso urbano e que passaram a constituir macro área de transição 
com a presente Lei poderão adotar os parâmetros urbanísticos do zoneamento 
urbano adjacente, segundo critérios de vizinhanças.”

ART 59

Com vista a observar a atividade efetiva, não necessariamente da atividade principal faz-se 
necessário criar mecanismo de desvinculação da emissão de consultas de instalação da atividade 
descrita no CNAE destas empresas, mas sim a atividade final a ser efetivada no local. Neste sentido 
a proposta é que as atividades de CNAEs não estejam fixadas no texto da lei, de forma a permitir 
que sejam mediante análise técnica e normas complementares adequadas. Para tanto recomenda-
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se a adequação das tabelas do Anexo F02, qual deve ser simplificado com o agrupamento das 
atividades baseado na Classificação CNAE.

Também se sugere alteração do Art. 59º para a seguinte redação:

“Art. 59 Para fins de Adequação do Uso do Solo para instalação de atividades 
econômicas, incluindo a troca de uso de edificações, as atividades econômicas 
(CNAE), serão enquadradas, seguindo diretrizes do órgão de planejamento, 
conforme a atividade efetiva, ainda que secundária, e de acordo com agrupamentos 
listados nos anexos, partes integrantes desta Lei Complementar.”

ART 61-A

Aponta-se a necessidade de instrumento que permita a efetividade dos usos previstos, 
onde em muitos casos o traçado do zoneamento não permite o desenvolvimento dos programas 
arquitetônicos da edificação. 

A SMDU é favorável em estabelecer normas complementares para a efetividade de 
aplicação por parte desta Secretaria tanto para a possibilidade de extensão dos usos urbanos a 
partir de um uso principal, critérios gerais de limites destes, instrumento de facilitação a 
identificação dos limites do zoneamento principal a partir de elemento (alinhamento do terreno), 
assim como permitir a uniformidade de aplicação de zoneamento para lotes ou quadras em que se 
tem uma pequena porção de uso em relação ao todo da quadra ou lote, sendo:

“Art. 61-A Nas Macro Áreas de Uso Urbano, quando em um mesmo terreno 
incidirem zoneamentos diferentes, os usos do zoneamento frontal poderão ser 
estendidos ao zoneamento adjacente, medidos desde o novo alinhamento frontal 
limitado à dimensão proporcional de uma vez o zoneamento frontal, nunca 
superior à 100 (cem) metros de profundidade, mantidos, porém, os limites de 
ocupação previstos para cada zoneamento.

1º Nos casos de incidência de mais de um zoneamento sobre um mesmo terreno, 
aplicam-se os usos do zoneamento frontal.

2º Zoneamentos lotes que corresponderem a menos de 20% destes, poderão adotar 
o uso e ocupação do zoneamento adjacente.

3º Os zoneamentos vinculados ao alinhamento do lote deverão aplicabilidade 
mínima de 50m (cinquenta metros) de profundidade medidos desde o alinhamento 
considerando, tanto em uso quanto em ocupação.”
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ART 65

Importante definir critérios mais adequados a forma edificada global do edifício 
adequando o texto legal para que integre as orientações mais objetivas oriundas da prática de 
projeto e execução de obras e que permita a sua efetiva integração com eventuais determinações 
do Código de Obras. 

As alterações envolvem a adequação dos artigos referentes ao cálculo de altura e de 
número de pavimentos (gabarito) que visa a melhoria da redação e aplicabilidade dos conceitos, 
evitando contradição e considerando também a difusão da utilização de terraços jardins em 
coberturas, a percepção diferenciada de elementos técnicos e estáticos no projeto, além de 
pequena adequação no texto, já existente no plano atual, referente a altura da edificação quando 
está se utilizar de pavimento que contenha sobreloja ou mezanino. 

Desta forma faz-se necessária a adequação dos Art. 65 e Art. 66 para a seguinte redação: 

"Art. 65. (...)

§2º Os terrenos em aclive ou declive poderão ser divididos em secções planas para 
fins de cálculo dos gabaritos.

§3º Não serão considerados no cálculo da altura da edificação ou no número de 
pavimentos, os telhados com ângulo igual ou inferior a 45º (quarenta e cinco graus), 
os terraços descobertos, chaminés, casas de máquinas, reservatórios, o pavimento 
de cobertura em edificações com 3 (três) ou mais pavimentos, antenas, heliponto e 
demais equipamentos de serviço implantados na cobertura e demais definições do 
código de obras e suas regulamentações.

§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.”

ART 66 e ART 68

A adequação dos artigos referentes ao cálculo de altura e de numero de pavimentos 
(gabarito) visa a melhoria da redação e aplicabilidade dos conceitos. Esclarece e permite a 
utilização dos terraços jardins em coberturas, assim como provê alternativa construtiva mais 
adequada a áreas em que sejam vedadas a construção de subsolos. Para tanto sugere-se alterar o 
caput do art. 66 seu parágrafo único, e revogar o art. 68, sendo:
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“Art. 66. Não serão computados para determinação de número de pavimentos 
(gabarito), os subsolos, os térreos com garagem em pilotis nos bairros em que não 
seja indicada a execução de subsolos, os mezaninos e sobrelojas, os telhados desde 
que não sejam passíveis de ocupação, os terraços jardins descobertos, os sótãos em 
residências unifamiliares, o pavimento de cobertura, os terraços descobertos, as 
casas de máquinas, as chaminés, as caixas d´água, instalações de serviço, segurança, 
proteção contra incêndio implantadas na cobertura e demais elementos 
construídos definidos no código de obras e sua regulamentação.

Parágrafo único. Nas áreas em que haja comprometimento ou risco ao lençol 
freático ou aquíferos ou ainda nas áreas alagáveis ou inundáveis, quando da 
impossibilidade da execução de subsolos, será admitida a construção de um 
pavimento térreo com a presença de garagem em pilotis ou lazer condominial, 
elevando-se o gabarito em um pavimento e a altura da edificação (HE) em 3,6 (três 
virgula seis) metros.

ART 69

Adequação de texto para melhor compreensão, removendo redundâncias e dando maior 
clareza para aplicação, incluindo assuntos já aplicados por meio de regulamentações em Decretos, 
simplificando e retirando do plano detalhamentos desnecessários, os quais devem ser observados 
no código de obras. Sugere-se alterar os incisos I, II, III, IV e V, e incluir as alíneas a) e b) no inciso 
I e os incisos VI e VII e revoga-se o parágrafo único e seus incisos, sendo ambos no art. 69:

"Art. 69. Não serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento as 
seguintes áreas das edificações e demais definições do código de obras:

I - Garagens, exceto: 

a) Vagas de veículos automotores excedentes a uma vez e meia ao número de 
unidades autônomas em edificações multifamiliares; e

b) 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;
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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 – áreas de sobrelojas ou mezaninos de uso não residencial nas edificações com 
fachada ativa desde que suas áreas não ultrapassem o máximo cinquenta por cento 
da área do compartimento ao qual estejam conectados;

VI – As áreas de uso coletivo localizadas no pavimento de cobertura;
 
e

VII – bicicletários e paraciclos.

Parágrafo único. (Revogado):

I – (Revogado); e

II – (Revogado)."

ART 70

Adequação das exceções ao conceito de taxa de ocupação, maior detalhamento de
elementos construtivos, criando dispositivo para visando aprimorar a aplicação da lei, sugerindo 
alterar os incisos II, III e IV e incluir os incisos VI e VII no art. 70, sendo:

"Art. 70. (...)

II - pérgolas;

III - marquises e toldos fixados junto à fachada;

IV - beirais ou coberturas externas junto à fachada com até um metro e vinte 
centímetros, 

(...)

VI - brises e elementos arquitetônicos de fachada e seus sistemas de fixação; e

VII - elementos de baixo impacto de acordo com regulamentação específica."
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ART 73

Adequação de conteúdo diferenciando o conceito de recuo (se refere a alargamento viário) 
e o conceito de afastamento. Os parágrafos referentes a recuos viários sugere-se serem revogados 
pois estão contemplados em outras partes do texto, em artigos novos propostos ou reescritos. O 
§6º sugere-se ser transformado em novo artigo (78-B) para tratar dos assuntos relacionados ao 
recuo viário e diferenciando-o do afastamento. Adequação do restante do conteúdo é importante 
a fim de corrigir incongruências de conceitos e facilitar a aplicação da lei. Propõe-se a alteração 
do §1º e §5º e revogação dos §3º. §4º e §6º do art. 73, sendo:

"Art. 73. 

(...) 

§1º Serão permitidas, na área do afastamento frontal: as marquises, os beirais, 
sacadas e balanço da edificação que tenham avanço sobre o afastamento, no 
máximo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de profundidade e demais 
definições do código de obras. 

(...) 

§3º (Revogado)

§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 70º 
(setenta graus) medido a partir do eixo da via, desconsiderando volume de 
reservatório, circulação vertical, heliponto de emergência, antenas, chaminés e 
elementos arquitetônicos de baixo impacto.

§6º (Revogado)"

ART 74

Com vista a facilitar o entendimento e a aplicação da lei, sem, entretanto, comprometer as 
questões de ventilação e sombreamento vinculado as edificações, ao mesmo tempo inferindo as 
edificações as alturas adequadas a boa técnica de projeto e construtiva. Sugere-se a alteração do 
art. 74, e seus §1º e §3º, assim como a revogação do §2º sendo: 
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“Art. 74. Os afastamentos laterais e de fundos deverão ser de no mínimo 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros) em edificações cuja altura da edificação (HE) seja 
de até 7,20m (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 confrontantes com orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial e situadas em Macro Áreas de Transição.” 

ART 75, ART 75-A, ART 75-B, ART 75-C e ART 75D

Necessária adequação do texto de forma a dar maior clareza à aplicação, incluindo a 
permissão de escalonamento das fachadas. O escalonamento permite a variação da taxa de 
ocupação de acordo com o pavimento, ou seja, não se altera a política de taxa de ocupação ao 
mesmo tempo que permite uma maior variedade espacial das soluções arquitetônicas. Também 
introduz ferramenta que pode permitir o esgotamento de índice antes de alcançar a altura de 
pavimentos máxima, eventualmente diminuindo o gabarito, sem perdas de potencial construtivo. 
Para tanto sugere-se alterar o caput do art. 75 e incluir os incisos I e II e §1º e §2º, também sugere-
se incluir o art. 75-A, seus §1º e §2º, e o art. 75-B, e seus §1º e §2º.

“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 7,50 m (sete metros 
e cinquenta 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.

§ 1º Os afastamentos laterais e de fundos poderão variar conforme a altura da 
fachada (HF) para cada face, trecho da fachada, e pavimento da edificação, 
admitindo-se escalonamento;

§2º Excluindo os pavimentos de embasamento, o escalonamento por face de 
fachada deverá considerar o agrupamento com mesmo afastamento de no mínimo 
3 (três) pavimentos .”

“Art. 75-A A altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m (dez metros e 
cinquenta centímetros).
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§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo Central, a 
altura de base (HB) poderá ser acrescida em no máximo 2 (dois) metros quando 
houver mezanino ou sobreloja.

§2º Os critérios estabelecidos não se aplicam aos terrenos confrontantes para a orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial.”

“Art. 75-B A altura de vizinhança (HV) máxima é de 10,50m (dez metros e cinquenta 
centímetros). 

§1º Nas AMC, vias de trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo Central, a 
altura de base (HB) poderá ser acrescida em no máximo 2 (dois) metros onde 
houver mezanino ou sobreloja.

§2º Os critérios estabelecidos não se aplicam aos terrenos confrontantes para a orla 
marítima, lacustre, lagunar ou fluvial.”

75-C

Inserir regra para permitir projeção de elementos arquitetônicos de relevância funcional e 
estética que não configuram área construída sobre os afastamentos laterais e de fundos, 
permitindo variação e qualidade na proposição e composição arquitetônica, tais como a 
valorização de elementos de controle solar e de desempenho da edificação, ambiência do usuário, 
locação desvinculada do subsolo da edificação buscando melhor locação e implantação do terreno 
entre outras, sendo:

“Art. 75-C Serão admitidos nos afastamentos laterais e de fundos segundo diretrizes 
dos órgãos de planejamento:

I – Beirais, brises ou projeções horizontais com até 1,20m (um metro e vinte 
centímetros);

II - Elementos arquitetônicos de detalhe ou cobrimento de fachada e seus sistemas 
de fixação com até 20cm (vinte centímetros);

III – Subsolos; 

IV- Pérgolas; e
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V – Elementos arquitetônicos de baixo impacto segundo normativas 
complementares.”

Nada mais, renovo votos de estima e consideração e coloco-me a disposição 
para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

NELSON GOMES MATTOS JR
Secretário SMDU
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Florianópolis, 19 de fevereiro de 2021. 

 

OF. Nº 122/SMPU/GAB/2021                                

 

Ilustríssimo Senhor 

CARLOS LEONARDO COSTA ALVARENGA 

Superintendente do IPUF 

 

ASSUNTO: Resposta ao OE 41/IPUF/GAB/2021 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, faço menção ao expediente em epígrafe para expor o 
que segue. 

 
Detalhamento de conteúdo para melhor aplicação da lei, separando os conteúdos 

referentes a afastamento frontal e recuos viários, organização de áreas de embarque e 
desembarque e outros elementos complementares a interação dos projetos ao sistema viário, 
limitando ao plano diretor os aspectos gerais e permitindo que os órgãos de planejamento 
definam as características específicas, oferecendo maior índice de resolubilidade e aplicação 
da lei.  

Importante reforçar instrumentos para a redução de exigência do número de vagas de 
estacionamento nas edificações compatibilizando com as políticas de redução de incentivo do 
uso do automóvel individual, em especial com orientações para a redução de demandas por 
vaga nas áreas centrais, as quais tem-se o compartilhamento das mesmas a partir de diferentes 
usos dispersos na cidade. Isso promove também a mobilidade ativa, ou seja, pedestres e 
ciclistas.  

Também é recomendada a revisão das tabelas de requisitos de vagas de garagem de 
forma geral, haja visto existe um desequilíbrio e excesso de vagas solicitadas, que além de 
impactarem na Mobilidade, por demanda induzida, introduzem custos adicionais ao preço de 
imóveis impactando na necessária política de redução do custo de imóveis na cidade, como 
forma de promover um maior equilíbrio das densidades, justiça social e redução de 
deslocamentos. 

 
É necessária a reavaliação dos usos distribuídos no território, favorecendo a 

centralidade dos bairros e com equilíbrio dos adensamentos e também incentivos para a 
habitação social, usos mistos.  

 
O modelo de dispersão no território, falta de densidade, concentração de empregos em 

áreas centrais colabora para impactar de forma significativa na mobilidade, portanto é 
necessário cotejar mecanismos de adequada expansão urbana de médio e o longo prazo 
através das AUEs, ADI´s, incentivos a usos mistos, conforme previsto nas políticas e diretrizes 
do atual plano diretor.  Ao mesmo tempo, incentivar as centralidades dos bairros a partir do suas 
vias principais como forma de reequilibrar o território, dar maior autonomia a estes, garantindo 
deslocamentos menores a população e geração de empregos mais próximos as moradias. 
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Faz necessária a introdução de mecanismos objetivos de adequação do sistema viário 
projetado a realidade consolidada mediante ocupações pretéritas, uso efetivo do elemento 
projetado ou ainda adequações efetivadas no âmbito de projetos de parcelamento do solo. 
Neste contexto, reforça-se em conformidade com as análises prévias realizadas de forma 
conjunta com o IPUF, as seguintes adequações ao Plano Diretor de Florianópolis, Lei 
Complementar 482/2014: 
 
01) Desprender do plano diretor a que deve caber a normas complementares Inclusão de 

art. 78-A, 78-B e parágrafos §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §7º e o art. 78-C.  

"Art. 78-A Os espaços livres definidos como afastamentos não são edificáveis, 
ressalvando o direito à realização de obras assentadas e limitadas em altura de baixo 
impacto em relação ao nível natural, cercas e fechamentos de áreas necessárias à 
segurança, instalações e serviços, em obediência ao código de obras e 
regulamentações específicas. 
 
Art. 78-B 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.  
 
§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 2m 
(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.  
 
§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 7m (sete metros) em relação ao eixo da via, salvo diretriz dos órgãos 
de planejamento. 
 
§6º A área atingida pela ampliação do sistema viário dará direito ao proprietário de 
alienar, mediante escritura pública, área equivalente ao potencial construtivo não 
utilizado. 
 
§7º Em vias existentes, não hierarquizadas como indispensáveis às conexões viárias 
entre diferentes setores da cidade, ou naquelas de menor relevância, mediante análise 
técnica, onde mais de três quartos dos lotes estejam ocupados, respeitados eventuais 
impedimentos de salubridade pública, é admissível estabelecer recuos próprios, 
baseados em realidades consolidadas, após estudos específicos e interesse público. 
 
Art. 78-C As áreas para embarque e desembarque devem ser implantadas no interior 
do lote, ressalvadas soluções apontadas em Diretrizes Urbanísticas." 
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02) Visando adequação da norma a política de redução de impacto pelo uso do automóvel individual, 

reequilíbrio de vagas de estacionamento nas edificações, redução do texto legal abrindo espaço para 

regulamentação de detalhes específicos inadequados a texto de lei de plano diretor, redundância em 

pedidos de estudo de tráfego quando estes devem estar contidos em análises de impacto de vizinhança, 

simplificação de normativa frente a obrigação de vagas rotativas de visitantes, considera-se adequado 

alterar o caput do art. 79, o §1º, §2º, §3º, §4º e §5º e revogar o §6º, §7º, §8º e §10. do art. 79, Revogar o 

§ 1 do art. 80 e revogar o ar.t 81 e revogar o art. 82, restando: 

 

“Art. 79. O número de vagas de estacionamento, são estabelecidos no anexo Tabela 

E01- Estacionamentos, sendo que os acessos, padrões e dimensionamento 

obedecerão às definições do código de obras e edificações do município de 

Florianópolis, quando couber, e demais diretrizes dos órgãos de planejamento. 

 

§1º Quando no mesmo terreno coexistirem usos e atividades diferentes, o número de 

vagas exigidas será igual à soma das vagas necessárias para cada uso e atividade, 

admitindo-se o compartilhamento quando os usos operarem em horários distintos. 

 

§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 diretrizes urbanísticas e mitigação derivada de Estudo 

de Impacto de Vizinhança, quando couber.  

 

§3º Em todo o Distrito Sede, os restaurantes, bares e afins serão dispensados de 

possuir vagas de estacionamentos de automóveis, salvo exigência em diretrizes 

urbanísticas e mitigação derivada de Estudo de Impacto de Vizinhança, quando 

couber. 

  

§4º Empreendimentos comerciais e de serviços com área construída menor ou igual 

a 100m² (cem metros quadrados) são dispensados das exigências de vagas de 

automóveis. 

 

§5º As rampas de acesso, os refúgios de acesso de veículos, a automatização de 

vagas, as paradas de caminhões de serviços e veículos de emergências obedecerão 

a diretrizes dos órgãos de planejamento. 

 

§6º(REVOGADO) 

 

§7º(REVOGADO) 

 

§8º(REVOGADO) 

 

(…) 

 

§10º (REVOGADO) 

 

(…) 
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Art. 80. 

 

(…) 

 

§1º(REVOGADO) 

 

(…) 

 

Art. 81. (REVOGADO) 

 

Art. 82. (REVOGADO) 

 

03) As diferentes características de acessos em função de portes, locação, sistema viário existente 

ou projetado impõe a necessidade de permitir a determinação de soluções padrão, mas também permitir 

a observância de casos específicos, para tanto, considera-se adequado alterar o caput do art. 8, restando: 

 

"Art. 85. A instalação dos PGT’s com acessos ou saídas de veículos automotores 

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 

emissão de diretrizes urbanísticas." 

 
04) De forma a complementar a política de parcelamento do solo considera-se adequado alterar a 

inclusão de parágrafo único no art. 88, restando:  

 

“Art. 88 (...) 

Parágrafo único. Excluem-se da área parcelável as áreas de atingimento do sistema 

viário.” 

 
05) Com vistas, a adequação e simplificação, permitindo aos órgãos de planejamento a partir 

da análise das realidades consolidadas, ou características urbanas específicas e estabelecer 

critérios aplicáveis. Salienta-se que a generalidade e imposição da redação atual impede a boa 

prática e a própria execução do plano na busca de boas práticas de desenho urbano.Também 

é necessário 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) e ao mesmo 

tempo permitir estabelecer aumento gradativo dos raios em interseções, pois por exemplo, 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 o que deve ser 

feito mediante instrumento regulatório complementar,  desta forma, considera-se adequado 

alterar o caput do art. 191, a revogação do artigos 192, 193, 194, 195, 196, e 197, restando:  

 
"Art. 191. A adequação de perfis, o dimensionamento, as caixas do sistema viário, os 
alinhamentos das vias nos cruzamentos, os acessos às interseções das diversas 
categorias de vias, as vias de circulação de veículos sem saída, as rampas máximas 
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nas vias, deverão obedecer às diretrizes e especificações definidas pelos órgãos de 
planejamento viário. 
 
(…) 
 
Art. 192.(REVOGADO) 
 
Art. 193.(REVOGADO) 
 
Art. 194.(REVOGADO) 
 
Art. 195.(REVOGADO) 
 
Art. 196.(REVOGADO) 
 
Art. 197.(REVOGADO)" 
 

06) Tendo em vista a necessária a introdução de mecanismos objetivos de adequação do 

sistema viário projetado a realidade consolidada mediante ocupações pretéritas, uso efetivo do 

elemento projetado ou ainda adequações efetivadas no âmbito de projetos de parcelamento do 

solo, onde fica mantida a política do plano, e considera-se adequado alterar redação do caput 

do art. 198 e a inclusão de parágrafo único, como forma de solucionar os conflitos existentes 

derivados da aplicação da lei, trazendo maior segurança jurídica na aplicação do instrumento 

regulamentado, restando: 

 
"Art. 198. Nos terrenos, parcial ou totalmente atingidos pelo sistema viário projetado, 
o uso e ocupação do solo dependerá de prévia análise do órgão de planejamento 
viário, que fundamentadamente poderá redimensionar, realocar ou suprimir, desde 
que, atenda aos objetivos principais de conectividade, mobilidade e interesse público. 
 
Parágrafo Único. Não suprimida a via projetada sobre os terrenos atingidos será 
permitida a aprovação e construção de uma residência unifamiliar, com um pavimento 
e área máxima construída de 120m² (cento e vinte metros quadrados), obedecidos os 
demais limites de ocupação, ou aprovação de projeto e construção nos limites da Lei 
que assegure a execução futura do sistema viário projetado enquanto não transferidos 
ao domínio público." 
 

07) Sugere-se a introdução de orientações integradas quanto a desenho, forma, dimensão, 

características de ocupação de passeios derivadas de normas complementares, como aquela 

do “Manual Calçada Certa, abrindo espaço para integrar soluções urbanas e ambientais 

adequadas a características pré-existentes ou a serem introduzidas em nova urbanização, quais 

sejam das características do meio físico ou ainda desenho evolutivo segundo a consolidação 

das densidades. Além disto as políticas de acesso a orla, ocupação de praia são temas 

candentes a outros  portanto  considera-se adequado a revogação dos artigos 199 a 208: 

 
Art.199. (REVOGADO)  
 
Art 200. (REVOGADO) 
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Art. 201.(REVOGADO) 
 
Art. 202.(REVOGADO) 
 
Art 203 .(REVOGADO) 
 
Art 204 .(REVOGADO) 
 
Art 205 .(REVOGADO) 
 
Art 206 .(REVOGADO) 
 
Art 207 .(REVOGADO) 
 
Art 208 .(REVOGADO) 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Michel de Andrado Mittmann 
Secretário Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano 

SMPU | Matrícula 48670-1 
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OE    47/SMTTDE/GAB/2021

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2021.

Ilmo Sr. 
Carlos Leonardo Costa Alvarenga
Superintendente IPUF
NESTA

Assunto: Resposta ao ofício 40/IPUF/GAB/2021 – Lei 482/2014 – Plano Diretor

Senhor Superintendente,

Cumprimentando cordialmente, segue resposta ao ofício 40/IPUF/GAB/2021 encaminhada para esta 
Secretaria que pede indicações das dificuldades e orientações em relação a atual redação da Lei 482/2014, 
referente ao Plano Diretor e sua incompatibilidade com a legislação federal.
 Ponto 1 - Sobre o Licenciamento e Instalação de Atividades Econômicas
Uma das principais dificuldades está na autorização de escritórios de empresas em Florianópolis que 
exerçam suas atividades não autorizadas no município nos casos em que esta atividade principal ocorra 
fora da cidade. Isso impede, por exemplo que uma empresa de energia, venha a instalar seus escritórios 
administrativos na cidade. São vários os relatos de dificuldades e inclusive de desistência da vinda de 
empresas de diversos ramos, perdendo valiosas oportunidades de empregos qualificados em nossa cidade, 
bem como a expressiva perda de receita com impostos gerados por essas novas empresas. Assim, sugere-se 
que seja efetivada alteração do Plano em que seja avaliada a atividade efetiva, não necessariamente da 
atividade principal de atuação da empresa, criando mecanismo de desvinculação da emissão de consultas 
de instalação da atividade descrita no CNAE destas empresas, mas sim a atividade final a ser efetivada no 
local.
Neste sentido também se recomenda que as atividades de CNAEs não estejam fixadas no texto da lei, de 
forma a permitir que sejam mediante análise técnica e normas complementares adequadas conforme 
alterações e enquadramentos efetivados no cadastro nacional, que têm dinâmica própria.
Ponto 2 - Impedimento a instalação de atividades econômicas básicas nos bairros
Os bairros têm nos zoneamentos residenciais o impedimento da instalação de atividades econômicas 
básicas para o funcionamento destes para além das residências, como por exemplo pequenos comércios e 
serviços que são essenciais para as comunidades. De fato, o que se observa é uma dificuldade extrema de 
licenciar as atividades mais comuns, como uma padaria, ou um pequeno mercado, ou ainda um serviço de 
costura, entre outras. Isto têm impelido e imposto a ilegalidade às pequenas empresas, inibindo inclusive 
acesso a recursos, financiamentos e geração de empregos. 



Rua Padre Roma nº 482 – 3º andar - Centro
Florianópolis - SC – CEP: 88010-090
CNPJ: 82.892.282/0011-15
sesret.smttde@pmf.sc.gov..br

Ponto 3 - Equipamentos de Telecomunicação
Outro ponto importante a ser avaliado no contexto do Plano Diretor, LC 482/2014, refere-se a imposição de 
realização de estudo de impacto de vizinhança para todos os equipamentos relacionados a telefonia e 
comunicação de dados no município. Considerando a eminente necessidade de evolução para tecnologia 
5G, e segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações, serão necessárias a instalação de 
aproximadamente 3.612 antenas desta tecnologia na cidade. O Presidente do Sinditelebrasil em entrevista 
ao site Canaltech (https://canaltech.com.br/telecom/bolsonaro-regulamenta-lei-geral-das-antenas-
regras-podem-beneficiar-5g-no-pais-170912/) relata que "As redes 5G exigirão uma quantidade de antenas 
7x maior se comparada à estrutura do 4G. Para uma boa cobertura nesse padrão, será necessário, em 
média, uma antena a cada 100 metros".
Em contraponto, o Plano diretor desconsidera que os novos equipamentos têm baixo ou nenhum impacto 
sobre a paisagem pela sua reduzida dimensão e passam por rigoroso controle de impactos de emissões em 
órgãos federais ou certificadores. As novas antenas são muito menores que as atuais torres, sendo 
caracterizadas como "bio-sites mimetizamos", ou seja, que se confundem com o ambiente urbano, pois são 
menores e muito mais discretas. Sugere-se, portanto, a obrigatória desburocratização dos procedimentos 
de licenciamento destes equipamentos sob pena do comprometimento da implementação da tecnologia 5G 
na cidade, em redação que permita a adequação de acordo do efetivo impacto destes equipamentos no 
contexto urbano, a considerar ainda a constante evolução tecnológica deles.
Ponto 4 - Indefinição das áreas de Parque Tecnológico.
Não existe a definição de índices, usos e gabaritos para as áreas demarcadas como APT, as quais considera-
se como fundamentais a promoção do setor de tecnologia no município. Também sugerimos a 
complementariedade do plano, permitindo que sejam instalados usos diversos nestas áreas conferindo 
mais autonomia a estas áreas, como por exemplo comércios e habitação, tornando lugares mais dinâmicos.

São estes os apontamentos iniciais de maior impacto que podemos citar neste momento, já parabenizando 
o trabalho efetuado até este momento.

Atenciosamente,

__________________________________

JULIANO RICHTER PIRES
Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.


