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MANIFESTAÇÃO Nº. 003/PGM/SUBSIJUD/2022 
REFERÊNCIA: OE 522/IPUF/GAB/2021 
INTERESSADO: Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF 
ASSUNTO: Esclarecimentos referente à Súmula Administrativa PGM n. 02. 

  

Aportou nesta Subprocuradoria Geral do Sistema Jurídico o Ofício 

Expedido nº. 522/IPUF/GAB/2021, encaminhado pelo Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – IPUF, solicitando análise da Folha de Rotina nº. 

211/IPUF/DIPLA/2021, cujo teor versa acerca de questões atrelada à dúvidas 

levantadas pelos técnicos do IPUF sobre a Súmula Administrativa nº 02, oportunidade 

que foram relacionados 6 (seis) questionamentos sobre o item 2 da mencionada Súmula.  

Assim, passa-se a responder individualmente cada questionamento, como 

segue: 

 

Questionamento 1: Sendo um dos objetivos do Art. 118 a destinação de áreas 

comunitárias de uso público, de que maneira será aferida a necessidade de destinação 

destas áreas para a aplicação do Art. 118, uma vez que a Súmula 02 não prevê este 

critério em seu enquadramento? 

 

Resposta 1: De inicio, importante afastar a premissa básica adotada no questionamento, 

que desvirtua a aplicação da própria norma. O dispositivo de lei mencionado tem por 

objetivo a realização de diagnóstico para apurar eventuais carências do entorno dos 

Condomínios Residências Multifamiliares que seriam implantados em glebas que não 

teriam passado por anterior processo de parcelamento do solo, bem como, na hipótese 

de diagnosticada as carências, oferecer soluções para mitigar impactos. Citado 

diagnóstico de carências seria realizado através da entrega de Plano de Vizinhança, que 

igualmente iria propor investimentos para mitigar as carências, podendo (ou não) 

indicar a necessidade de destinação das áreas, o que seria definida de acordo com a 

densidade resultante do próprio empreendimento, seguindo proporção (percentual de 

área a ser destinada) a ser estabelecida pelo órgão municipal de planejamento, conforme 

preceitua o inciso II do mesmo artigo. Tal ponto está objetivamente claro no Parecer nº 

156/PGM/SUBSIJUD/2021 que deu origem a Súmula 02. 
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Questionamento 2: Deveria estar incluída entre os critérios de enquadramento para 

aplicação do Art. 118 a demanda da região por áreas de lazer e comunitárias 

institucionais e sua relação com a densidade resultante do empreendimento? 

 

Resposta 2: O art. 118 e o Parecer nº 156/PGM/SUBSIJUD/2021são suficientemente 

claros e objetivos quanto ao referido ponto, ficando ao designando Plano de Vizinhança 

promover o diagnóstico das carências do entorno imediato, podendo ser proposto, como 

forma de mitigação, investimentos em “equipamentos urbanos e em espaços 

comunitários” conforma inciso I do dispositivo. A existência de demanda da região por 

áreas de lazer e comunitárias institucionais não é critério de enquadramento para 

aplicação do Art. 118, mas pode vir a ser objeto de proposta de investimento como 

mitigação das carências apontadas pelo Plano de Vizinhança.  

 

Questionamento 3: Considerando os itens 2a e 2b da Súmula 02, para glebas com mais 

de 10.000m² (terreno em área não loteada), o fato de existir infraestrutura básica, 

conforme conceito apresentado no Art. 7 inciso XXXII da LCM nº 482/2014, isenta o 

cumprimento do Art. 118 inciso II pelo empreendimento (destinação de áreas 

comunitárias de uso público)? Em caso afirmativo, esta infraestrutura básica faz com 

que a gleba passe a ser “área loteada”? 

 

Resposta 3: Os questionamentos, em parte, utilizam premissa inicial equivocada. Em 

suma, a conclusão exposta no item 2a da Súmula Administrativa nº 02 não atribui o 

afastamento quanto ao cumprimento do artigo 118, inciso II. Em verdade, a conclusão é 

apenas uma decorrência lógica das próprias disposições legais, inclusive do próprio art. 

118, conforme exposto fundamentadamente no Parecer nº 156/PGM/SUBSIJUD/2021. 

Ora, se o Plano de Vizinhança serve para diagnosticar carências, por óbvio que a 

existência de infraestrutura básica, conforme conceito apresentado no Art. 7 inciso 

XXXII da LCM nº 482/2014, indicaria a inexistência de carência quanto aos aspectos de 

infraestrutura, o que levaria, por consequência, a desnecessidade de investimentos no 

que diz respeito à implantação de infraestruturas. Portanto, elucidando mais uma vez o 

óbvio, realizado o diagnóstico pelo Plano de Vizinhança, não identificada carências e, 

assim, a desnecessidade de investimentos, não ficou afastada a aplicação do art. 118, 

tendo sido esse de fato aplicado, sem contudo gerar investimentos em infraestrutura. Da 

mesma forma, a aplicação do artigo 118, com ou sem proposição de investimentos para 

mitigar carências, NÃO faz com que a gleba passe a ser considerada loteada. 
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Questionamento 4: Deveria o Art. 118 ser aplicado a todos os “condomínios 

multifamiliares implantados em áreas não loteadas localizados em qualquer parte da 

cidade”, incluindo as glebas menores de 10.000m², uma vez que estes não atendem à 

área mínima para novos loteamentos (Anexo F01 LCM 482/2014), e que, portanto, não 

farão a doação de área comunitária e de lazer, e que o parágrafo único do artigo dirime 

eventual limitação físico-espacial?  

Resposta 4: Referido questionamento foi objetivamente elucidado no item 2 do Parecer 

nº 156/PGM/SUBSIJUD/2021, que tratou “Da Caracterização de ‘Área Não Loteada’ 

para fins de incidência do Art. 118 da LCM nº. 482/2014”. Foi abordado no tópico 

justamente o conceito de “área não loteada” para fins de incidência da disposição do 

Art. 118, inexistindo dúvida sobre a conclusão jurídica exposta, revelando o presente 

questionamento apenas um inconformismo com o exposto. Como já exposto, “há que se 

considerar, através dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade uma 

metragem mínima, pois se a gleba não for passível de ser loteada a destinar as áreas 

territoriais suficientes aos itens indicados no parágrafo retro, não poderia, por 

exemplo, sofrer a incidência do II, do art. 118, da LCM nº. 482/2014. Este é um critério 

objetivo e aritmético a proporcionar transparência e segurança jurídica ao modus 

operandi.”.  

 

Questionamento 5: Como se dará a aferição da existência de “infraestrutura básica 

capaz de permitir a ocupação humana massificada” ? Qual o critério (parâmetro) a ser 

adotado para tal? 

 

Resposta 5: Conforme apresentado na “Resposta 1”, bem como em outras 

oportunidades, tornamos a enfatizar que toda aferição de eventuais carências do entorno 

imediato, bem como a existência de infraestrutura básica, de modo a permitir a 

ocupação humana, seja massificada ou não, será aferida seguindo os parâmetros da Lei, 

conforme Art. 7 inciso XXXII da LCM nº 482/2014, utilizando como o critério 

(parâmetro) para fins do Art. 118, a densidade resultante do empreendimento.  

 

Questionamento 6: A aferição da existência de “infraestrutura básica capaz de permitir 

a ocupação humana massificada” deve ser realizada na análise do Plano Vizinhança? 
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Este plano deve ser solicitado para todos os condomínios multifamiliares implantados 

em áreas que não passaram por parcelamento do solo? 

 

Resposta 6: Conforme já esclarecido pelo Parecer nº 156/PGM/SUBSIJUD/2021, o 

inciso XXXII do Art. 7º da LCM nº 482/2014 traz, de forma objetiva e clara, o que é 

considerado infraestrutura básica, bem como o inciso XXXIII traz o que é considerado 

infraestrutura complementar.  Por sua vez, o Plano de Vizinhança serve para 

“diagnóstico das carências do entorno imediato e propostas de investimento na forma 

de mitigação de impactos de vizinhança”, sendo que esse diagnóstico e propostas de 

melhorias versam sobre “melhorias no sistema viário, na qualificação de vias e 

passeios, na iluminação pública, nos equipamentos urbanos e em espaços 

comunitários” não possuindo relação com aferição da existência de infraestrutura básica 

delimitada no Art. 7 inciso XXXII da LCM nº 482/2014. 

Por fim, como já reiteradamente elucidado, o Plano de Vizinhança é uma exigência para 

os imóveis que se enquadram nos critérios de aplicação do Art. 118 da LCM nº 

482/2014, observado os critérios de caracterização de “área não loteada” conforme 

resposta anterior (4). 

 

Atenciosamente. 

 

Florianópolis (SC), 03 de março de 2022. 

 

 

 

 
THIAGO AUGUSTO MAROSTICA CUSTODIO 

Assessor Jurídico 
OAB/SC 60.173 

 

 

 
 

 
          KATHERINE SCHREINER        RAFAEL POLETTO DOS SANTOS 
Subprocuradora Geral do Sistema Jurídico            Procurador-Geral do Município 

OAB/SC nº. 19.220     OAB/SC nº 29.057 
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