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A 6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS

 A 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis mantém o tema estabelecido para a 6º 
Conferência Nacional das Cidades, no intuito de subsidiar importante instrumento pelos 
governos Estadual e Federal em momento futuro. O tema é complementado pelo lema e três 
subtemas que orientam as discussões públicas.

 Passados cinco anos da vigência do Plano Diretor atual, a “função social da cidade e da 
propriedade”, tema da 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis definido pelo Conselho da 
Cidade, é o ponto central para o desenvolvimento urbano orientado para a inclusão e a justiça 
social. A manutenção deste tema também se dá por ser esta a primeira Conferência sob a 
vigência deste Plano Diretor.

 O lema da 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis questiona a “Gestão territorial: 
como estamos fazendo e onde queremos chegar?”, visando definir proposições e ações 
para a gestão territorial do município, sob o olhar dos três subtemas orientadores, distintos e 
complementares entre si.

 O Subtema 1 questiona “Como trazer a cidade para a regularidade?”, com objetivo 
de sensibilizar e mobilizar a sociedade para estabelecer ações com vistas a equacionar os 
problemas da irregularidade urbanística do território de Florianópolis e propor orientações e 
recomendações para aplicação, no município, da legislação relacionada a REURB.

 O Subtema 2 questiona “Como garantir recursos para a gestão territorial?”, visando 
avaliar e recomendar ações prioritárias para a implementação das regulamentações necessárias 
do Plano Diretor, além de avaliar o sistema de gestão da política urbana e sua implementação.

 O Subtema 3 questiona “Como qualificar a participação da sociedade na gestão 
territorial?”, destinado a avaliar os instrumentos de participação social na elaboração e 
implementação da política urbana e avaliar a atuação e desempenho do Conselho da Cidade 
no mandato 2018/2020.

 A 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis produzirá resultados que deverão orientar o 
Município na elaboração e implementação das suas políticas públicas, sendo parte integrante e 
indissociável do processo participativo da política urbana, notadamente do Plano Diretor, cuja 
revisão deve ocorrer até 2024, conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade.

 O fórum da 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis oportuniza o debate sobre os 
caminhos pleiteados pela população e planejados e executados pelo município, no que tange à 
política urbana. Assim, este é o momento certo para olharmos a cidade que temos, discutirmos 
a cidade que estamos construindo e refletirmos a respeito da efetivação da função social da 
cidade e da propriedade por meio da gestão territorial.

 Nesse sentido, apresentamos os textos a seguir, que tratam dos três subtemas da 
Conferência. Os textos visam orientar as discussões, nivelar os conhecimentos e permitir aos 
cidadãos que reflitam sobre a temática em outros fóruns, a fim de buscar os melhores resultados 
possíveis da 6ª Conferência da Cidade de Florianópolis.

 A Conferência da Cidade é um dos instrumentos de gestão democrática da política 
urbana estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) no qual se debate o 
planejamento estratégico do desenvolvimento urbano em âmbito municipal, estadual e federal. 
As Conferências da Cidade são etapas de debates municipais preparatórias para a realização da 
Conferência Estadual das Cidades e posterior Conferência Nacional das Cidades.

 Desde sua implementação na política nacional, as Conferências da Cidade têm sido 
importantes instrumentos de democracia contemporânea, à medida que conjugam a 
participação de representantes do governo e da sociedade civil nas discussões de temas pré-
estabelecidos, visando alcançar, em conjunto, estratégias e soluções que colaborem para 
cidades mais adequadas ao seu contexto geográfico, histórico e cultural, bem como incentivam 
a participação popular além do que já ocorreria espontaneamente.

 A 6º Conferência Nacional das Cidades foi inicialmente planejada para ocorrer em 2017, 
sendo adiada para 2019 por meio do Decreto Federal 9.076/2017. Entretanto, passada a data 
estabelecida, o evento não foi realizado.

 Ainda que não exista perspectiva de realização do evento estadual ou nacional, a 
conferência é um dos instrumentos do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana 
instituído pelo Plano Diretor de Florianópolis (Lei Complementar 482/2014), razão pela qual 
a Prefeitura Municipal e o Conselho da Cidade de Florianópolis convocam a população à 6º 
Conferência da Cidade de Florianópolis.

 O Plano Diretor de Florianópolis é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
urbano municipal, o qual incorpora os princípios do Estatuto da Cidade, assentados na função 
social da cidade e da propriedade, estabelecendo os instrumentos jurídicos e urbanísticos 
necessários para atingir seus objetivos. Além disso, institui a criação do Sistema Municipal de 
Gestão da Política Urbana, com intuito de implementar, acompanhar e avaliar suas políticas, 
planos e programas. 

 O Conselho da Cidade, órgão responsável pela convocação da Conferência da Cidade¹, é 
um órgão superior do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana, vinculado diretamente 
ao Gabinete do Prefeito, tendo como função atuar como colegiado representativo do poder 
público e dos vários segmentos sociais. O Conselho da Cidade tem como finalidade implementar 
o Plano Diretor, acompanhar a elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as diretrizes 
para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem 
como acompanhar e avaliar a sua execução.

INTRODUÇÃO

¹ Conforme estabelecido pelo artigo 305 da Lei Complementar 482/2014 - Plano Diretor de Florianópolis.
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O QUE É IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA 

 A irregularidade fundiária consiste na divisão, no uso e na ocupação do solo sem 
atendimento à lei, gerando a consolidação de ocupações informais e o desrespeito a aspectos 
jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais.  

 As ocupações normalmente apresentam dois tipos de irregularidade fundiária: 
irregularidade dominial, quando o possuidor ocupa a terra, pública ou privada, sem qualquer 
título que lhe dê garantia jurídica sobre essa posse; e irregularidade urbanística e ambiental, 
quando o parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística e ambiental, e não foi 
devidamente licenciado.

 A regularidade de um imóvel urbano é comumente confundida com a existência de 
documentos precários, como contratos de gaveta ou escrituras públicas de posse, ou ainda com o 
cadastro do imóvel pela municipalidade para fins tributários (IPTU). No entanto, o imóvel urbano 
apenas é regular quando é fruto de um parcelamento do solo licenciado e está registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis. As exceções são os imóveis históricos parcelados anteriormente 
a 1974², época em que não era obrigatório o licenciamento dos parcelamentos de solo.

O CENÁRIO DA INFORMALIDADE EM FLORIANÓPOLIS

SUBTEMA 1: COMO TRAZER A CIDADE PARA A REGULARIDADE?

² Ano em que foi instituída a Lei Municipal 1215/1974 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.

³ Mapeamento realizado pelo IPUF, em parceria com a SMDU, delimitando as áreas com indicativo de irregularidades 
urbanísticas e fundiárias, ocupadas entre 1977 e 2016, com a finalidade de subsidiar o planejamento urbano e ações 
referentes à regularização fundiária urbana.
4 Estimativa de proporção da mancha urbana total do Distrito que possivelmente apresenta irregularidade fundiária.

Distrito

Barra da Lagoa

Cachoeira do Bom Jesus

Campeche

Canasvieiras

Ingleses do Rio Vermelho

Lagoa da Conceição

Pântano do Sul

Ratones

Ribeirão da Ilha

Santo Antônio de Lisboa

São João do Rio Vermelho 

Sede

 Em 2016, cerca de 36% da 
mancha urbana de Florianópolis 
era informal³, ou seja, foi fruto 
de parcelamentos clandestinos 
e irregulares, que ocorreram em 
desacordo com a legislação e sem 
destinar áreas públicas ou sistema 
viário adequado, conforme mostra 
a Figura 1. Em alguns distritos, o 
percentual pode ser muito maior, 
como é o caso de São João do Rio 
Vermelho, em que 82% da área 
ocupada é informal, ou Campeche, 
com 72% e Ingleses do Rio Vermelho, 
com 66% (Tabela 1).

% da mancha
urbana irregular4

 

50,58%

48,07%

71,80%

16,58%

66,35%

38,39%

42,98%

34,09%

35,98%

16,26%

81,84%

17,49%

Tabela 1: Irregularidade fundiária por distrito de Florianópolis (1977-2016)

Fonte: PMF/IPUF/SMDU.

Figura 1: Núcleos urbanos informais de Florianópolis

Fonte: PMF/IPUF/SMDU.
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 Esse mapeamento levou em consideração somente as ocupações ocorridas após a 
instituição de normas federais5  para loteamentos e desmembramentos. 

 Se considerarmos apenas o crescimento urbano ocorrido a partir de 19776, nota-se 
que a ocupação foi predominantemente informal, posto que aproximadamente 60% deste 
crescimento ocorreu dessa forma. Neste mesmo período, a cidade presenciou alto crescimento 
populacional, saltando de 196.055 habitantes (1980) para 477.798 habitantes (2016), isto é, 
cerca 2,4 vezes mais pessoas, com demandas por moradia, infraestrutura e serviços urbanos, 
ocupando essas áreas informais.

 Observa-se que a tendência da informalidade vem se consolidando nos últimos anos. 
Entre 2000 e 2019, o crescimento urbano foi bastante significativo na região do Rio Vermelho 
e Ingleses, onde predominam os loteamentos clandestinos e irregulares. Tais parcelamentos 
normalmente priorizam o máximo aproveitamento dos lotes, sem seguir uma lógica planejada 
para implantação do sistema viário ou buscar a integração ao seu entorno.

 Além disso, percebe-se um significativo aumento da densidade residencial no Norte 
da Ilha, com destaque para Ingleses, que teve o maior número de aprovações de edificações 
multifamiliares7 nos últimos anos. Ainda, pelo menos um quarto8 dos Alvarás de Construção 
concedidos entre janeiro de 2017 e abril de 2019 estão sobre núcleos urbanos informais 
identificados, a maioria para residências unifamiliares, o que faz refletir sobre a atuação do 
poder público para conter a ocupação desordenada e os desafios de se lidar com um território 
tão informal. 

 É interessante observar que a informalidade em Florianópolis não é composta 
exclusivamente por famílias de baixa renda, que representam apenas 6% dos núcleos urbanos 
informais9 (Figura 2). Ou seja, as áreas irregulares são fruto, principalmente, de loteamentos 
clandestinos e irregulares, em que houve compra e venda de terrenos por classes sociais 
variadas, com predomínio de famílias com renda média domiciliar de 3 a 8 salários mínimos10.

PRINCIPAIS CAUSAS

 Quando falamos em irregularidade urbanística, referimo-nos ao resultado de décadas 
de sobreposição de fatores socioeconômicos, espaciais e institucionais, que podem ser mais ou 
menos complexos de lidar. Questões como planejamento e gestão territorial alheios às rápidas 
transformações da cidade real, assim como burocracia de processos administrativos, certamente 
contribuem para o problema e são normalmente apontados como os grandes causadores das 
mazelas urbanas. 

5 Instituição da Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.
6 Data do Orto Mosaico de Florianópolis, sobre o qual foi feita a delimitação da mancha urbana.
7 Expedição de Alvarás de Construção entre janeiro de 2017 e abril de 2019.
8 Dos 1.881 Alvarás de Construção mapeados, 495 estão em núcleos urbanos informais.
9 Cerca de 6% dos núcleos urbanos informais mapeados encontram-se delimitados como Zonas de Especial 
Interesse Social pelo Plano Diretor Urbanístico de Florianópolis (Lei n. 482/2014), o que equivale a 2% da mancha 
urbana total. Neste cálculo, não foram considerados assentamentos de baixa renda que não estão delimitados como 
ZEIS.
10 Renda média domiciliar calculada com base no Censo IBGE 2010 e no salário mínimo vigente à época.

Figura 2: Mapeamento dos núcleos urbanos informais e renda média domiciliar

Fonte: PMF/IPUF/SMDU.
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  Ainda, observa-se forte pressão sobre áreas de preservação permanente e ambientalmente 
frágeis, como dunas, restingas, manguezais, margens de curso d’água e encostas. Essa tendência  
é observada para todos os estratos sociais, ou seja, tanto para as camadas mais abastadas quanto 
para a população carente. A ocupação dessas áreas pode ocasionar a degradação do meio 
ambiente, além do aumento de desastres, como inundações, alagamentos e deslizamentos 
com risco de mortes e elevados danos patrimoniais.

 No caso de populações com maior vulnerabilidade social, a irregularidade do território 
é questão ainda mais grave, devido à consequente precariedade de serviços essenciais, como 
abastecimento de água potável e tratamento de esgoto sanitário, e das habitações, que possuem 
deficiências estruturais e problemas de insalubridade (cômodos com áreas inadequadas, pouca 
iluminação e ventilação naturais, etc.).

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA URBANA

 Considerando o cenário apresentado, a regularização das ocupações irregulares se coloca 
como questão fundamental no desenvolvimento e aplicação da política urbana e da gestão 
territorial no Município.

 A integração das ocupações informais à cidade requer o enfrentamento de todos os 
aspectos que estão em desacordo com a legislação vigente. Desse modo, a Reurb consiste em 
um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e socioeconômicas com a finalidade 
de incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação 
dos seus ocupantes, de modo a melhorar e balancear a qualidade urbanística e ambiental da 
ocupação. 

 A regularização deve ser entendida não apenas como a obtenção do título de propriedade 
do imóvel, mas principalmente como forma de direito à cidade e garantia do acesso à moradia 
digna, acompanhada das benfeitorias urbanas (infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos 
e comunitários), ambientais, e melhorias habitacionais.

 No entanto, Florianópolis reúne elementos próprios que possivelmente tiveram grande 
influência na ocupação irregular do território, como os seus diversos condicionantes físicos e 
ambientais, o modelo de colonização e o processo histórico de ocupação do município e da 
região, além da elitização do território, decorrente da valorização dos terrenos, que dificulta o 
acesso à terra formal por algumas camadas sociais. 

 É interessante considerar que as freguesias estabelecidas nos séculos XVIII e XIX foram a 
base de grande parte das comunidades que deram origem aos bairros e distritos da atual cidade 
de Florianópolis. As estradas gerais, que ligavam as freguesias, são importantes conexões entre 
esses núcleos de povoamento, e atualmente também as rodovias estaduais que atravessam a 
Ilha de Santa Catarina. 

 Especificamente sobre a morfologia da cidade, destaca-se o processo histórico de 
subdivisão de glebas, partindo da estrada geral ou da rodovia e abrindo “servidões” e terrenos de 
forma clandestina, que vão sendo sucessivamente reparcelados, sem uma lógica de integração 
e conexão entre si. Como resultado, a estrutura urbana de Florianópolis é polinucleada, com 
ocupações dispersas, desconectadas e de baixa densidade. Os assentamentos se concentram 
ao longo das vias principais, geralmente pela falta de conectividade e integração da malha viária, 
caracterizando a forma de “espinha de peixe”11 com quadras muito extensas.

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS

A falta de regularidade dos loteamentos em Florianópolis acaba por configurar grandes eixos 
de crescimento urbano dispersos e desordenados, que não direcionam o desenvolvimento para 
um cenário desejado ou atendem às necessidades das populações presentes e futuras, além 
de fomentar o alto consumo por território em áreas suscetíveis a desastres e com fragilidades 
ambientais.

 Na maioria das vezes resultam em lugares com infraestrutura deficitária e sistemas 
públicos de água, energia, esgotamento sanitário) ineficientes, com reflexos na saúde e segurança 
dos moradores. Por não terem realizado a correta reserva de áreas públicas, os equipamentos 
comunitários (escolas, postos de saúde etc) e áreas públicas de lazer são escassos ou inexistentes, 
bem como a mobilidade é diretamente impactada negativamente pela precariedade das vias 
(pavimentação, largura e acessibilidade) e pela falta de conexões, tanto para veículos quanto 
para pedestres. 

 São também áreas que não oferecem a segurança jurídica para exercício pleno dos 
direitos em relação a esses imóveis, não oportunizando acesso a meios de financiamento e 
outras garantias que o sistema legal oferta à propriedade.

11 Tipo de configuração espacial comum no litoral catarinense, em que há longas vias conectadas a apenas uma via 
principal, com pouquíssimas conexões diretas entre si, compondo desenho similar a uma espinha de peixe.
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DESAFIOS A SEREM DEBATIDOS

A discussão dos fatores que contribuem para a informalidade e suas consequências é 
fundamental para entender se a cidade está cumprindo sua função social. Em especial, é 
importante refletir sobre o que podemos fazer diante desse cenário para trazer a cidade para a 
regularidade, além de pensar ações possíveis e eficazes no sentido de reverter essa tendência 
e incentivar o desenvolvimento urbano mais inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. Assim, 
apresentamos as questões a seguir:

1. O seu bairro é impactado pelas consequências da irregularidade?

a) Possui infraestrutura e sistemas públicos eficientes?

b) Possui equipamentos comunitários e áreas de lazer em quantidade adequada?

c) Possui problemas de mobilidade?

d) Possui áreas ocupadas com degradação do meio ambiente?

2. Quais as potencialidades de transformação da realidade a partir da regularização fundiária?

a) Quais os benefícios para o cidadão?

b) Quais os benefícios para a cidade?

3. Quais as principais barreiras enfrentadas para a regularização no Município?

a) Existe conscientização da população em relação a importância da regularidade?

b) O poder público age de forma eficaz para combater a irregularidade?

c) O poder público age de forma a promover a regularização fundiária no Município?

d) A população está disposta a colaborar na execução das melhorias urbanísticas e  
            ambientais necessárias?

4. Como tornar efetiva uma política de regularização fundiária?

a) Que ações podem ser realizadas?

b) Quais instrumentos podem ser utilizados?

5. Como podemos enfrentar o desafio do crescimento desordenado e da tendência de  
    ocupação irregular?

a) Como as comunidades podem participar?     

b) Que atores podem auxiliar na resolução dos problemas?

 A Constituição Federal de 1988 marcou o aumento da autonomia fiscal municipal  e da 
transferência de recursos dos governos federal e estadual para os municípios. Essa autonomia 
oportunizou aos gestores municipais definir onde aplicar estes recursos. 

 A atual estrutura das finanças dos municípios brasileiros caracteriza-se, em geral, pela 
baixa destinação de recursos correntes para as funções de desenvolvimento urbano, como 
habitação, saneamento e mobilidade, comprometendo, em média, 18% das receitas correntes 
dos municípios12.

       Em Florianópolis, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é 
uma importante fonte de receita tributária, representando aproximadamente 13% de toda a 
arrecadação líquida prevista no orçamento para o ano de 202013. Por se tratar de um imposto, 
as receitas provenientes do IPTU não têm destinação específica, embora o município tenha 
obrigação constitucional de aplicar no mínimo 25% e 15% de toda a sua receita tributária em 
educação e saúde, respectivamente. O restante pode ser aplicado conforme definição do gestor 
público, mediante aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Câmara de Vereadores.

       As receitas do IPTU são calculadas com base no valor venal dos imóveis definidos na 
Planta de Valores Genéricos (PVG), documento técnico de avaliação dos imóveis do município, 
mas que deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores14. A partir daí, o cálculo e lançamento do 
IPTU de cada imóvel são realizados com base nas informações do cadastro territorial e tributário 
do Município. Assim, a desatualização da base cadastral, além de prejudicar a gestão do território, 
reduz a arrecadação do município, gera injustiça fiscal e priva a capacidade de investimentos da 
cidade, principalmente nas áreas mais periféricas e carentes de desenvolvimento15.

     Outras fontes de receitas podem dar suporte financeiro à gestão territorial do município. O 
Plano Diretor de Florianópolis16 estabeleceu a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (FMDU), como parte integrante do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana, com 
objetivo de captar recursos a serem aplicados exclusivamente em desenvolvimento urbano, seja 
em obras de infraestrutura, seja na implementação dos instrumentos de gestão territorial.

 De acordo com o Plano Diretor, o FMDU é formado por recursos provenientes de até 17 
fontes originárias, assim definidas em seu artigo 325:

I. recursos próprios do Município; 

II. transferências intergovernamentais;

SUBTEMA 2: COMO GARANTIR RECURSOS PARA A GESTÃO TERRITORIAL?

1² MAC DOWELL, Maria Cristina. Financiamento Urbano no Brasil: um olhar sobre as finanças municipais. In: CUNHA, 
Eglaísa Michelin Pontes; DE CESARE, Cláudia M. (orgs.) Financiamento das Cidades: Instrumentos Fiscais e de Política 

Urbana – SEMINÁRIOS NACIONAIS. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.
1³ FLORIANÓPOLIS. Câmara Municipal de Florianópolis. Projeto de Lei nº 17.493 de 2019. Estima a receita e fixa a 

despesa do orçamento do Município de Florianópolis para o exercício de 2020. Disponível em < http://www.cmf.sc.gov.
br/>.

14 A Planta de Valores Genéricos de Florianópolis foi aprovada pela Lei Complementar 480 de 2013.
15 DE CESARE, Cláudia M. FERNANDES, Cíntia Estefânia. CAVALCANTI; Carolina Baima (Orgs.). Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana. Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do 
Estatuto das Cidades. Brasília, DF: Ministério das cidades, 2015.

16O Plano Diretor de Florianópolis foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 482 de 2014.
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 O FMDU foi criado em 2018 e desde então vem recebendo recursos provenientes de 
medidas compensatórias de Estudos de Impacto de Vizinhança, acrescidos dos rendimentos 
da aplicação financeira, que totalizam R$ 3,2 milhões17.

 As demais fontes de receitas previstas não têm sido destinadas ao FMDU, seja por que 
alguns dos instrumentos listados não estão regulamentados, seja porque os recursos vêm 
sendo aplicados por outros meios.

 Uma fonte de receita importante e já aplicável em Florianópolis vem das contrapartidas 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC). A Outorga é um instrumento urbanístico 
previsto no Estatuto da Cidade18, constituindo-se em contrapartida financeira paga ao Município 
pela aquisição do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico definido 
pelo Plano Diretor.

 Em Florianópolis, os recursos auferidos com a Outorga devem ser revertidos para o 
FMDU, conforme artigo 9º do Decreto Municipal 13.454/201419, e seus recursos devem ser 
aplicados exclusivamente nas finalidades previstas no artigo 26 do Estatuto da Cidade, tais 
como: regularização fundiária, proteção de áreas de interesse histórico e de interesse ambiental, 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Em nosso município, as receitas 
oriundas da Outorga, de 2014 a outubro de 2018, correspondem a R$ 19,78 milhões20. Entretanto, 
os valores da Outorga ainda não são aportados no FMDU.

       A Contribuição de Melhoria é outro tributo que pode originar receita para o FMDU. 
Prevista no  Plano Diretor, mas ainda não regulamentada e praticada, a Contribuição de Melhoria 
se configura como importante instrumento para o desenvolvimento do espaço urbano e 
cumprimento da função social da propriedade. Trata-se de um tributo decorrente de uma obra 
pública, tais como: pavimentação de vias, redes de infraestrutura, praças e arborização; que 
provocam valorização do imóvel particular.

       Outras fontes de recursos para o FMDU elencadas no artigo 325 do Plano Diretor, 
como recursos próprios do Município, transferências intergovernamentais, multas oriundas 
de infrações edilícias e urbanísticas, contribuições, doações, acordos, contratos, consórcios e 
convênios, ainda não são aportados no FMDU.

 Importante destacar que o FMDU, embora já criado, ainda não possui regulamentação 
específica, razão pela qual os recursos nele depositados ainda não podem ser utilizados. 

17 Conforme informações do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis encaminhadas ao Conselho da 
Cidade (OE 183/IPUF/GAB/2019).

18 O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal 10.257 de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, que tratam da Política Urbana.

19 Decreto municipal que regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir.
20 Conforme informações da Secretaria Municipal da Fazenda encaminhadas ao Conselho da Cidade (OE 1038/SMF/

GAB/2019).

III. contribuições ou doações de entidades nacionais ou internacionais;

IV. contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;

V. empréstimos ou operações de financiamento, internos ou externos;

VI. acordos, contratos, consórcios e convênios;

VII. receitas da utilização de bens públicos, edificações, solo, subsolo e espaço aéreo;

VIII. operações urbanas consorciadas;

IX. valores incluídos nas medidas mitigadoras determinadas por Termos de Ajustamento 
  ou pelos Estudos de Impacto de Vizinhança;

X. contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base no Plano  
 Diretor;

XI. percentual da arrecadação de multas oriundas de infrações edilícias e urbanísticas, a ser  
 definido pelo Conselho da Cidade;

XII. receitas oriundas da Outorga Onerosa;

XIII. receitas oriundas de Operações Urbanas Consorciadas;

XIV. receitas oriundas da Transferência do Direito de Construir;

XV. rendas da aplicação financeira dos seus recursos próprios;

XVI. outras receitas que lhe sejam destinadas por lei; e

XVII. outras receitas, sejam eventuais, sejam advindas da aplicação dos instrumentos de   
 política urbana previstos nesta Lei Complementar.

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OUTORGA ONEROSA

CONTRIBUIÇÕES
DOAÇÕES

OUTRAS RECEITAS

EIV
TERMOS DE AJUSTAMENTO

MULTAS
INFRAÇÕES EDILÍCIAS

RENDIMENTOS
APLICAÇÕES

TDC
TRANSFERÊNCIA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR

ACORDOS
CONTRATOS
CONVÊNIOS

FMDU

Figura 3: Exemplos de fontes de recursos do FMDU.

Fonte: Elaborado pela PMF a partir da LCM 482/2014.
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 A expressão “participação da sociedade” carrega significados diferentes em cada 
conjuntura, podendo ser entendida como participação social, participação cidadã, participação 
popular, participação comunitária, entre outros termos e formas de participação dos membros 
da sociedade, individualmente ou em coletivo. No entanto, todas estas formas referem-se à 
influência dos indivíduos na organização de uma sociedade e, no contexto ora abordado, mais 
especificamente à prática da inclusão dos cidadãos e/ou de diferentes setores no processo 
decisório das políticas públicas, seja por iniciativa da legislação, do sistema de gestão pública, 
ou dos próprios membros da sociedade.

 A participação da sociedade em assuntos de planejamento público é imprescindível, 
necessária e fundamental para a elaboração e consolidação de políticas públicas. No que se 
refere ao planejamento e desenvolvimento urbano, este princípio não apenas representa o 
entendimento comum do que se deseja em nossas cidades, como também foi garantido pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Estatuto da Cidade. 

 De acordo com artigo 2º da Lei Federal 10.257/2001, que instituiu o Estatuto da Cidade, a 
política de desenvolvimento  urbano municipal “tem  por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, mediante um conjunto de diretrizes 
gerais, dentre as quais está a “gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. 

 Para tanto, o Estatuto da Cidade prevê, em seu artigo 43, a utilização de instrumentos 
como: órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; debates, 
audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis 
nacional, estadual e municipal; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano.

 Diante da necessidade de garantir, fomentar e formalizar a participação social na política 
de desenvolvimento urbano, o Decreto Federal 5.790/2006 consiste num importante marco 
legal, implementando o Conselho das Cidades como instrumento para este desafio e dispondo 
sobre sua composição, estruturação, competências e funcionamento. 

COMO ESTAMOS FAZENDO?

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO TERRITORIAL DE FLORIANÓPOLIS

 Florianópolis tem uma reconhecida movimentação social que busca a participação nas 
questões que envolvem o desenvolvimento urbano nos seus mais diversos aspectos. O esforço 
dos diversos atores da sociedade civil e da administração municipal nos últimos anos intensificou 
a prática da participação.

SUBTEMA 3: COMO QUALIFICAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA 
GESTÃO TERRITORIAL?:

DESAFIOS A SEREM DEBATIDOS

 Considerando que uma efetiva gestão territorial é fundamental para (re)conhecer e 
planejar o território, sendo base para a elaboração, implementação e continuidade das políticas 
públicas, o cidadão deve refletir sobre como buscar novos recursos ou garantir a sua correta 
aplicação, avaliando as regulamentações necessárias do Plano Diretor, o Sistema de Gestão da 
Política Urbana e recomendando ações prioritárias. Assim, apresentamos as questões a seguir:

1) Quais os instrumentos de gestão territorial do município que você conhece?
a)  Você tem acesso aos instrumentos de Gestão Territorial do município?
b) Você sabe quem são os responsáveis pela Gestão Territorial do município?
c) Você sabe onde buscar informações territoriais sobre o município?

2) Quais as principais barreiras enfrentadas para uma efetiva gestão territorial no  
 Município?
a) O poder público investe efetivamente em sua gestão territorial?
b) O poder público age de forma eficaz na gestão territorial?
c) O poder público age de forma a melhorar a gestão territorial no Município?
d) A população reconhece a importância da gestão territorial? Como ela pode atuar?

3) Como dar mais efetividade à política de gestão territorial do município?
a) Como aproximar os bairros e localidades da gestão? Você conhece alguma forma eficaz?
b) Como sensibilizar as autoridades para que a gestão seja eficiente e eficaz?
c) Há necessidade de novos instrumentos de gestão do território? De que forma eles   
 poderiam ser executados?

4) Como garantir mais recursos para a gestão territorial do município?
a) Quais seriam outros fundos ou possibilidades de captar recursos para a gestão?
b) Como poderiam ser capacitadas as populações para contribuir com a gestão?

5) Quais devem ser as ações prioritárias do município, no que tange a gestão territorial? 
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ONDE QUEREMOS CHEGAR?

CAMINHOS PARA CONSTRUIR A CIDADE QUE DESEJAMOS

 A participação da sociedade nos assuntos de planejamento e gestão urbana em 
Florianópolis pode e deve avançar. Isto pode acontecer por meio da implementação de novas 
estruturas que aproximem o cidadão do planejamento urbano. A escolha do lema da 6ª 
Conferência, “Gestão Territorial: como estamos fazendo e onde queremos chegar?”, reflete esta 
intenção. No entanto, é preciso desenvolver estratégias que incentivem a participação popular e 
o senso de responsabilidade e de colaboração dos cidadãos com as questões urbanas. Também 
é necessário desenvolver ferramentas que facilitem a inclusão das demandas, a capacitação 
permanente dos agentes públicos e privados e iniciativas da população no planejamento 
municipal.

 As discussões contemporâneas buscam refletir sobre fatores essenciais para o 
desenvolvimento de cidades mais humanas e inclusivas. Nessas, é fundamental reconhecer 
o conhecimento e as sabedorias populares e as necessidades e experiências dos cidadãos. 
A atuação conjunta e cooperativa entre cidadãos, governo, núcleos de conhecimento, como 
universidades, e iniciativa privada é citada como fator decisivo para o desenvolvimento de cidades 
melhores para os que nela vivem, possibilitando incorporar novos potenciais e oportunidades a 
partir do reconhecimento da identidade e da essência de cada lugar.

ENGAJAMENTO SOCIAL E COOPERAÇÃO

 A Conferência da Cidade é, por sua própria natureza e definição, um instrumento de 
participação social. É, portanto, uma boa oportunidade para refletirmos sobre o que de fato 
promove o engajamento social. Muitos fatores podem estimular um cidadão a lutar por 
melhorias no âmbito coletivo, como melhores espaços, equipamentos ou serviços públicos. A 
atuação participativa, individual ou coletiva, pode ser construída de forma cooperativa, com a 
soma de conhecimentos, interesses e esforços em busca de uma solução comum, ainda que o 
processo naturalmente envolva conflitos e opiniões divergentes.

 O engajamento é fruto do senso de pertencimento a um determinado grupo ou lugar.  Para 
que seja possível um ambiente de cooperação entre os diferentes, é preciso criar um ambiente 
de confiança no qual todos, com seus conhecimentos, experiências, opiniões e atribuições, 
possam se expressar na busca por soluções, estratégias e ações que melhor respondam aos 
anseios e necessidades coletivas.

 François de Callières, em seu livro “Como negociar com príncipes”, foi possivelmente o 
primeiro defensor da ideia de cooperação mútua entre pessoas com posições ou interesses 
distintos. Em suas publicações, ele lamentava o fato de os homens de seu tempo estarem mais 
propensos a resolver suas diferenças com o uso das armas e não com o uso da diplomacia, isto 
é, preferindo a competição à cooperação. Ele pregava que a negociação deveria harmonizar os 
interesses das partes envolvidas e afirmava que o destino dos maiores Estados dependeria de 
como as negociações seriam conduzidas, bem como do grau de capacidade e habilidade dos 
diplomatas envolvidos. 

 Destaca-se como a experiência emblemática de maior duração a discussão do Plano 
Diretor Participativo de Florianópolis (2006-2014). Ainda que este tenha sido um processo longo, 
dada a dificuldade de conciliar diferentes demandas e pontos de vista, o município alcançou, por 
fim, a consolidação de um Plano Diretor, que constitui a principal norma de desenvolvimento 
urbano de um município. O atual Plano Diretor de Florianópolis foi o primeiro a tratar de todo o 
território municipal, assim como a primeira revisão da política urbana municipal após o Estatuto 
da Cidade, incorporando seus princípios e instrumentos de gestão democrática.

 Nos últimos anos, a participação também foi exercida por meio de outras experiências: 
Conselhos Municipais de Políticas Públicas (habitação, saúde, saneamento, transporte e 
mobilidade, meio ambiente), nos fóruns e redes, nos orçamentos participativos, nas audiências 
públicas, fóruns, reuniões públicas, dentre outros. 

 No entanto, de acordo com pesquisa citada pelo ICES (2015)21, parte da população não 
reconhecia alguma possibilidade de participação nas decisões da administração municipal. 

21 INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS (2015), Plano de Ação Florianópolis Sustentável.

Figura 4: Avaliação das possibilidades de participação nas decisões da Administração Municipal.

 Pode-se dizer que houve um avanço em 2018 quando o município de Florianópolis 
instalou o processo de estruturação e implementação do Conselho da Cidade e promoveu 
novos momentos de participação e discussão. O Conselho da Cidade está finalizando seu 
primeiro mandato, o qual se caracterizou pela estruturação de seu próprio funcionamento e 
por um intenso trabalho sobre legislações urbanísticas. Também reuniu grande esforço para 
a realização desta Conferência, a primeira após a vigência do atual Plano Diretor. Há ainda um 
longo caminho que necessita continuar sendo percorrido no sentido de fortalecer o papel do 
Conselho da Cidade buscando uma atuação cada vez mais representativa e reconhecida.
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DESAFIOS A SEREM DEBATIDOS

 Considerando que um dos desafios desta Conferência é buscar com que o cidadão 
reflita sobre como qualificar a participação da sociedade na gestão territorial, apresentamos as 
questões a seguir como norteadoras do debate:

1) Quais são as formas de participação social na elaboração e implementação da   
 política urbana?

a) Você sabe como participar?

b) Quais formas de participação você já utilizou?

c) O que motiva você a participar?

2) Como foi a atuação e desempenho do Conselho da Cidade do mandato 2018/2020?

a) Você tem conhecimento do papel e do trabalho do Conselho da Cidade?

b) Você tem recebido informações das ações do Conselho?

3) Quais são as principais dificuldades para efetivar a participação social?

a) O que você considera “dificuldade de participar” da discussão de sua cidade?

b) Existem conselhos suficientes para garantir s participação da sociedade?

c) Como fomentar e garantir a articulação do Conselho da Cidade com os demais   
 Conselhos Municipais e Regionais para evitar a sobreposição de atribuições?

4) O poder público tem agido de forma a ampliar as condições de participação?

a) Você considera suficiente os instrumentos de participação e a forma de participar?

b) O que poderia ser feito para ampliar o processo de participação?

5) Quais instrumentos, ferramentas ou estratégias poderiam ser utilizadas para ampliar 
 a participação social?

a) O que poderia ser feito para criar o rediscutir as ferramentas de participação social?

b) Qual a sua percepção da existência desses instrumentos existentes e como eles podem 
  ser melhorados?

BOA CONFERÊNCIA A TODOS!

 Esta relação também se aplica a qualquer outro meio onde emergem diferentes 
interesses e precisa-se chegar a um consenso. No planejamento urbano, o reconhecimento da 
sua legitimidade e o sucesso da sua posterior implantação estão fundamentados na inclusão 
das partes interessadas no processo de decisão. 

COMPROMETIMENTO DO PODER PÚBLICO: GOVERNANÇA

 O conceito de governança, como uma nova forma de regulação e gestão, foi descrito como 
“a forma como o poder é exercido na administração de recursos econômicos e sociais de um país 
para o desenvolvimento. Boa governança é sinônimo de gestão sadia do desenvolvimento”22. 
São oito as principais características da boa governança: participação, Estado de direito, 
transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e inclusão, efetividade e 
eficiência, e prestação de contas.

 Na administração pública, a governança está vinculada à prática da inclusão dos 
cidadãos e/ou de diferentes setores nos processos decisórios, seja por iniciativa do governo ou 
dos próprios membros da sociedade, criando ambiente seguro e favorável para a formulação e 
implementação de políticas públicas.

 A administração pública federal já adota a política de governança23, definida como um 
“conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade”. 

 A boa governança pública compreende: definição de objetivos coletivos, eleitos de forma 
legítima por uma sociedade; coerência entre as políticas públicas e existência de coordenação 
entre diferentes atores para sua realização; condições para implementação das políticas 
públicas, contemplando a capacidade estatal e os arranjos institucionais que propiciam a 
atuação conjunta com entes não governamentais; monitoramento e avaliação, que assegurem 
aprendizado e aperfeiçoamento contínuos24.

 O primeiro estágio da governança se dá na definição de metas coletivas, estabelecidas 
por métodos que legitimem a seleção destas metas pelo grupo de participantes. A segunda 
fase inclui tornar coerentes as metas adotadas pelas organizações públicas e melhor coordenar 
as atividades do setor público com seus pares no setor privado. O terceiro é o desenvolvimento 
da capacidade do setor público de implementar programas que visam as metas selecionadas.

 Assim sendo, o termo governança somente pode ser usado em políticas urbanas 
se houver o comprometimento em estabelecer metas coletivas possíveis, que possam ser 
coordenadas pelos agentes públicos e privados e que possam ser monitoradas e avaliadas após 
implementadas.

22 BANCO MUNDIAL. (1992), Governance and development. Washington, Oxford University Press.
23 Decreto Federal 9203/2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.
24 PETERS, Brainard Guy. Governance and Sustainable Development Policies. In: Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. Organização das Nações Unidas (ONU) – Rio de Janeiro, 2012.
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Figura 1. Núcleos urbanos informais de Florianópolis
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Figura 2. Mapeamento dos núcleos urbanos informais e renda média domiciliar


