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Aos leitores

É com grata satisfação que o Conselho Municipal de Política
Cultural de Florianópolis/SC apresenta esta publicação, que
·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ
do Sistema Municipal de Cultura. A obra visa proporcionar
subsídios para a implementação do Plano Municipal de Cultura
ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ¡ȱ
e apresentar o mapeamento dos equipamentos culturais do
ÇǯȱȬȱ·ǰȱȱȱȱȱ
ȱę£³¨ǰȱȱȱ³¨ȱǰȱȱȱ³ȱ
para o diálogo entre a sociedade civil e o poder público.
ȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ
ȱ¡ȱ¤ȱȱȱȱ·ȱ£ǯȱ
Ȭȱ ȱ ȱ ¹ȱ Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
apresenta o Plano Municipal de Cultura no tocante as suas ações
de curto, médio e longo prazo e aos prazos estipulados para a
sua realização. O segundo capítulo reúne a legislação do setor
cultural, iniciando com os artigos que tratam da matéria na Lei
¦ȱ ȱ Çǯȱ ȱ ȱ Çȱ ęȱ ȱ ȱ
os equipamentos culturais públicos sob a responsabilidade do
Município de Florianópolis.
ȱ ęǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ ȱ
importância de uma gestão democrática, como meio para a
realização das políticas públicas com a participação da sociedade
civil; da necessidade de ampliação dos recursos públicos para
impulsionar as políticas públicas do setor cultural e da premência
7

de uma gestão pública voltada para efetivo funcionamento dos
equipamentos culturais do Município de Florianópolis. Estas
considerações têm como objetivo mostrar a importância da
ȱȱȱȱȱâȱȱǰȱȱ
e sustentável e como estratégia para geração de trabalho, emprego
e renda e para a promoção da inclusão social.
Desejamos a todos(as) uma ótima leitura!
A Comissão Organizadora

8

Apresentação

Secretaria de Cultura, Esporte e
Juventude
Florianópolis é uma cidade que se constitui a cada dia a partir
da ternura, poesia, estética e costumes de todos que aqui vivem.
É uma cidade que aponta seu desenvolvimento alicerçado na
Cultura. É uma Capital que entende que a sua Cultura revela
todos os seus potenciais.
ȱǰȱ·ȱȱ¡ȱ¦ȱȱÇȱ
pública de cultura de forma comprometida com os todos os
cidadãos, seja com os artistas, produtores, como também com os
consumidores de cultura. É necessário um dialogo aberto e franco
entre o governo e a sociedade civil.
Este livro tem o objetivo de fortalecer, preservar e construir
novas formas de diálogo e participação da sociedade civil no
processo de construção de políticas públicas. Além de ser um
processo inovador, pois não há, ainda, em território brasileiro
um município que tenha produzido um material de tamanha
¦ȱȱǰȱàȱ³ȬȱȱȱȱÇȱȱ
produzir política pública cultural de forma técnica e democrática.
A intenção é focalizar algumas questões que parecem constituir
prioridades de política e gestão cultural para Florianópolis. Dito
isso, temos um material em nossas mãos que nos apresenta a
ȱȱȱȱA ȱq ǯȱ
Parabenizo ao Conselho Municipal de Política Cultura de
9

Florianópolis pelo genuíno e brilhante trabalho em produzir este
ǯȱȱ£ȱȱ¤ȱȱ³ȱȱ¤ȱęȱȱ
¤ȱȱȱȱȱȱȱȱę£³¨ǰȱȱ
ȱȱȱ¡³¨ȱȱȱȱȱǯ

¤ȱ£ȱ

Secretario Municipal de Cultura, Esportes e Juventudes
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Apresentação

Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes
A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes está
celebrando 30 anos de atividades neste ano de 2017. Nestas três
últimas décadas, a instituição ampliou e promoveu diversas
ações e projetos, bem como políticas de cultura no município.
Isso no ensejo de difundir e fortalecer as manifestações culturais
ȱȱ¦ǰȱȱȱâȱȱȱ
imaterial, valorizando a cultura local.
Neste ritmo, uma de suas iniciativas é promover o debate
democrático junto à sociedade civil, na instancia do Conselho
Municipal de Política Cultural de Florianópolis, para que
juntos visualizem componentes necessários para uma gestão
diáfana e dinâmica. Precisamos de Políticas de Cultura que
alcance os princípios e metas do Sistema Municipal de Cultura,
pois o seu amplo processo de constituição representa todos os
artistas, representantes das culturas populares, tradicionais e
contemporâneas, produtores e consumidores de cultura.
Partindo desta premissa, o Conselho Municipal de Política
Cultural de Florianópolis lança este livro, que tem como título
ȃA ȱ ȱ ȱ  X ǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
11

³¨ȱ ·ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ě¡¨ȱ £ȱ äȱ ȱ
voltadas para a legislação, gestão e equipamentos culturais do
Município de Florianópolis.
Este livro é um trabalho belíssimo que acumula um esforço
intelectual sobre a Cultura de nossa cidade muito importante,
ȱȱ£ȱ¤ȱȱę¤ȱȱȱȱÇȱ
como gestores da Cultura e a participação social dos cidadãos
Ěǯȱ

ȱȱȱȱ

Superintende da Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes
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“O problema de viver nas trevas é
que não se sabe onde está o buraco, nem
qual sua profundidade, até cairmos nele.
Cultura é luz, é visão.”
ȱǰȱ
13
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Capítulo 1

1. A Importância do Plano Municipal
de Cultura de Florianópolis para a
Construção de Política Pública Cultural
Anderson Carlos Santos de Abreu
ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ³äȱ ǰȱ
marcadas por diversas ideologias, epistemologias, mudanças
de paradigmas, conceitos e concepções. Estas transformações
implicam essencialmente no modo como vivemos, nas instituições,
ȱ³äȱǰȱǰȱȱǯȱȱǰȱ·ȱȱ¡ȱ
importância possibilitar processos de interação e enfrentamento
destas mudanças com os diversos setores da sociedade.
ȱę³¨ȱȱÇȱøȱȱȱȱȱȦ
ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ·ȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ¡¨ȱȱȱǰȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ³äȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ
ontologias, nas suas estéticas, nos seus códigos, nas suas relações
sociais e nas suas linguagens.
Considerando isso, é vital a constituição de um instrumento,
neste caso o Plano Municipal de Cultura, que garanta de forma
ę£ȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱÇȱøȱȱȱǯȱ
Isto num esforço conjunto entre o Poder Público e a Sociedade Civil
Organizada.
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O Plano Municipal de Cultura que ora apresentamos é um
contrato social, sendo este o resultado de interesses, às vezes
âǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¦ȱ
de deliberação do Conselho Municipal de Política Cultural de
Florianópolis, entre a sociedade civil e o poder público. Sua
natureza jurídica tem o ensejo de efetivar Políticas Públicas locais,
tendo como parâmetros as normativas do Ministério da Cultura
(MinC).
Sua ação pública ultrapassa governos, pois por força de Lei
cumpre a função de articular o Sistema Municipal de Cultura1.
O seu amplo e democrático processo de construção vislumbra
uma possibilidade real para o município fazer cultura, a partir
de Políticas Públicas transversais, sistêmicas, sustentáveis,
estruturantes, inclusivas, participativas, democráticas e
transparentes.
Seu processo de articulação e construção é fundamentado pela
ȱ ¦ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ķȱ řǯŜśşȦŗşşŗǰȱ
7.974/2009 e 8.478/2010, que tratam, respectivamente, da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura, da instituição do Conselho
Municipal de Política Cultural de Florianópolis – CMPCF e da
criação do Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis, além,
é claro, da Constituição Federal, de 1988. Considerando isso, o
Plano Municipal de Cultura é um instrumento de gestão pública e
de fomento quanto às ações necessárias para formular, ampliar e
aprimorar Políticas Públicas de Cultura em Florianópolis.
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ Ȭȱ ȱ ŘŖŗřǰȱ ȱ ȱ ȱ
de trabalho composta por uma comissão de conselheiros
paritariamente com representantes da sociedade civil e
governamental. A derradeira conclusão do mesmo ocorreu em
ŘŖŗśǰȱȱȱ³¨ȱȱ¦ȱȱȱàȱ
ȱȱķȱşŞŚśǰȱȱŘŖȱȱȱȱŘŖŗśǯ
1 O Sistema Municipal de Cultura é composto pelo Conselho Municipal de Política
Cultural, o Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Além, é claro,
pelas Conferências Municipais de Cultura e o órgão Gestor Municipal de Cultura.
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Segundo o Artigo 1º da supracitada Lei, sua duração é dez
anos. Portanto, corresponde ao interregno de 2013 a 2023. Além
disso, sua aplicação deverá ser acompanhada pelo Conselho
Municipal de Política Cultural e por duas comissões instituídas
ȱ ¡ȱ Ȯȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
Acompanhamento e Fiscalização2.
O Plano Municipal de Cultura de Florianópolis permite
visualizar os componentes necessários para uma gestão
ȱȱę£ǯȱȱǰȱȱ£ȱ£ȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ Çęǰȱ ·ǰȱ ǰȱ ³äǰȱ
diagnósticos, resultados, impactos esperados, indicadores de
monitoramento e avaliação e fontes de aferição.
Por ser um componente de desenvolvimento, o Plano traz
diretrizes e prioridades que servem como compromisso para que
possam orientar a tomada de decisões de uma gestão das Políticas
Públicas de Cultura, metas e objetivos para que esclareçam onde
se está e aonde se quer chegar com a política cultural e as ações
ȱȱȱ¡³¨ȱȱȱȱȱ·ǯȱ
Considerando as estruturas que compõem o Plano Municipal de
ǰȱȱȱ¡ȱȱęȱȱȱ
de cada Setorial3 do Conselho Municipal de Política Cultural de
Florianópolis, de maneira que possam ser atendidas respeitando
suas particularidades.
No ensejo de entender a estrutura do Plano, apresentaremos o
mesmo na sequência. Composto por três capítulos, no primeiro,
temos as diretrizes e prioridades. Estas são guias, rumos, que
2 Segundo a Lei nº. 9845, de 20 de julho de 2015, estas comissões deverão ser compostas
paritariamente por membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais e por
representantes de órgãos e entidades legais, relacionadas à cultura do Município.
3 Teatro e Circo; Dança; Audiovisual; Música; Artes Visuais; Patrimônio Cultural;
Livro, Leitura e Literatura; Cultura Popular; Cultura Digital; Moda; Design; Empresas
e Produtores Culturais; Cultura Afro-Brasileira e Indígena. As Setoriais aqui indicadas
estão citadas conforme o Plano Municipal de Cultura. Contudo, ressaltamos que estas
Setoriais estão se constituindo na medida em que surgem necessidades apontadas pela
sociedade civil.
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ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ ǰȱ £ȱ
³äȱ ȱ ę³äȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ³äǰȱ ȱ
como: formular e implementar políticas públicas de cultura,
sistêmicas, sustentáveis e democráticas; ampliar e assegurar
ȱęȱȱȱȱȱǲȱȱ
as políticas públicas para a cultura do Município com as políticas
do Estado e da União; e outros4.
ȱȱÇȱȱȱȱǰȱÇęȱȱȱ
·ǯȱȱȱȱȱ¨ȱ£ȱȱǰȱÇęȱ
temos 41 e estratégias sete. Os objetivos são essenciais no Plano,
pois eles são a referência no momento da avaliação de um processo
ȱ ǯȱ ȱ ¡ęȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ¡Ǳȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
da sociedade; democratizar a comunicação e a informação da
produção cultural local; estabelecer e ampliar mecanismos
ȱ ęȱ øȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ǯȱ ȱ ¥ȱ
estratégias, estas correspondem aos aspectos metodológicos que
ȱȱ³ȱȱȱǯȱ·ȱȱ¡ęǰȱ
temos como estratégias do plano: estimular a integração regional
com políticas transversais entre as diferentes instâncias de poder
municipal, estadual e federal, a iniciativa privada e a sociedade
ȱ £ǲȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ęȱȱȱȱȱÇǲȱȱǯȱ
ȱęǰȱȱȱȱøȱÇȱȱȱŘŚȱǯȱȱ
elas apontadas com descrições, ações, diagnóstico, resultados e
impactos esperados, indicadores e monitoramentos de avaliação.
As disposições das metas compreendem um tempo para a
¡³¨ȱȱǰȱȱȱȱŖŗȱȱǱ

4 O Plano Municipal de Cultural pode ser conferido na íntegra no seguinte endereço
eletrônico:
<http://cmpcfloripa.cultura.sc/wp-content/blogs.dir/4/files/Plano-MunCultura.pdf>. Acesso em 01 de setembro de 2017.
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ȱŖŗȱȮȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
Prazo para
¡¤Ȭ

Metas
META 01 – Sistema Municipal De
Cultura de Florianópolis – Simcuf 100%
institucionalizado, em funcionamento e
integrado ao Sistema Estadual e Nacional.

2017

META 02
–
Sistema Municipal de
Indicadores e Informações Culturais
de
Florianópolis
–
SMIICF
100%
institucionalizado, em funcionamento e
integrado ao Sistema Estadual e Nacional.

2023

META 03 – Sistema Municipal de Apoio,
Fomento e Financiamento à Cultura 100%
institucionalizado, em funcionamento e
integrado ao Sistema Estadual e Nacional.

2023

META 04 – Sistema Municipal de
ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
100% institucionalizado, em funcionamento
e integrado ao Sistema Estadual e Nacional.

2023

ȱŖśȱȮȱȱȱȱȱ
de Florianópolis 100% institucionalizado,
em funcionamento e integrado ao Sistema
Estadual e Nacional.

2023
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META 06 – Sistema Municipal de
âȱ ȱ Ȯȱ ȱ ŗŖŖƖȱ
institucionalizado, em funcionamento e
integrado ao Sistema Estadual e Nacional

2023

META 07 – Secretaria Municipal de
Cultura de Florianópolis, órgão gestor e
coordenador da Cultura, Fundação Cultural
de Florianópolis Franklin Cascaes, órgão
¡ȱ ȱ Çȱ ȱ ŗŖŖƖȱ
estruturado e institucionalizado.

2017

META 08 – Incentivar a criação de
colegiados setoriais na sociedade civil
(Teatro e Circo; Dança; Audiovisual;
øǲȱȱǲȱâȱǲȱ
Livro, Leitura e Literatura; Cultura
Popular; Cultura Digital; Moda; Design;
Empresas e Produtores Culturais; Cultura
Ȭȱ ȱ ÇǼȱ £ǰȱ
regulamentados, em funcionamento e com
planos setoriais elaborados.

2023

ȱ Ŗşȱ Ȯȱ Ŗśȱ ¹ȱ ȱ
de Cultura com ampla participação da
sociedade civil e dos segmentos culturais
organizados.

2023

META 10 – 13 Audiências públicas para
apreciação e deliberação da aplicação dos
recursos destinados à Cultura.

2023

20

META 11 – Programa Municipal
de Comunicação para a Cultura 100%
institucionalizado e em funcionamento.

2023

ȱ ŗŘȱ Ȯȱ ŗŖȱ ȱ øȱ
Municipais e Comunitárias distribuídas nos
13 distritos do Município.

2023

META 13 – 10 Equipamentos e espaços de
formação cultural 100% institucionalizado e
em funcionamento.

2023

META 14 – Aumento em 60% no número
de
pessoas
frequentando
unidades,
equipamentos e espaços de formação.

2023

ȱ ŗśȱ Ȯȱ ȱ ȱ řŖƖȱ ȱ
impacto dos aspectos culturais no índice de
competitividade turística de Florianópolis.

2023

META 16 – 100% dos distritos contendo
grupos de artes, artesanato e cultura popular,
estruturados e em atividade.

2023

META 17 – Formalização e desenvolviȬ
mento da Economia da Cultura 100% instiȬ
tucionalizada e em funcionamento.

2023

META 18 – Sistema de apoio, fomento
ȱ ęȱ ¥ȱ ȱ ŗŖŖƖȱ
institucionalizada em funcionamento.

2023

ȱŗşȱȮȱ£³¨ȱȱàȱȱȱ
âȱȱŗŖŖƖȱ£ȱ
e em funcionamento.

2017
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META 20 – Florianópolis reconhecida
como território multicultural.

2023

META 21 – Programa de formação na
área da Cultura 100% institucionalizado e
em funcionamento.

2017

META 22 – Cinco Intercâmbios
internacionais e cinco nacionais realizados.

2023

META 23 – 10 Acordos e parcerias
ȱęǯ

2023

ȱŘŚȱȮȱŚȱȱȱȱ¦ȱ
concedida as artistas e grupos locais no país
ȱȱȱȱȱ¡ǯ

2023

Ǳȱȱȱȱȱȱ³äȱȱȱȱȱ
Cultura de Florianópolis

Concebendo que este Plano foi construído em 2013, aprovado
ȱ ¦ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ŘŖŗśǰȱ
estando em processo de regulamentação, e tendo, também, as
Comissões de Planejamento e de Acompanhamento e Fiscalização
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŘŖŗŝǰȱ £Ȭȱ
necessário rever as datas de cumprimento das metas. Dado que
ȱ¤Ȭǰȱ·ȱÇȱȱȱȱȱ¨ȱȱ
num planejamento apenas de curto (2017) e longo prazo (2023).
Ou seja, vislumbrando todo o processo de implementação e
implantação do Plano é inviável para a atual gestão realizar as
metas de curto prazo.
O Plano, em sua estrutura, é um conjunto de princípios,
objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o
Poder Público na formulação de políticas culturais, previsto
ȱ ȱ Řŗśȱ ȱ ³¨ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ·ȱ
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orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que
garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação
ȱȱȱ¡ȱȱÇȱȱàǯ
ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Cultura é o de articular o Sistema Municipal de Cultura de Florianópolis,
entendendo que para este sistema funcionar é imprescindível colocar
em prática tudo o que foi planejado. O plano será um guia, indicando
o que deve ser feito, como, onde e quando. E como é um planejamento
para dez anos, vão aparecer pessoas novas, que não participaram da
criação do mesmo. Nesses casos, ele será importante, também,
para apresentar as ideias, os princípios e os compromissos que
orientam as metas e as ações para a Cultura em Florianópolis.
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Capítulo 2

2. Legislação no contexto do Sistema
Municipal de Políticas Culturais de
Florianópolis
Cristiane Pedrini Ugolini
Eneleo Alcides
Fábio Garcia
Silvia D’eça N. L.C. Blasi
Suzane Albers Araújo

Este capítulo está organizado e referenciado em um amplo
conjunto de leis que se referem ou interessam ao setor cultural no
âmbito do Município de Florianópolis.
äȱ ȱ Çǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ¡ȱ
temáticos, destacando o número e data da aprovação da referida lei
e sua ementa, de forma decrescente. O primeiro quadro apresenta
os artigos pertinentes à cultura dispostas na Lei Orgânica do
ÇǲȱȱǰȱȬȱ¥ȱȱȱȱȱȱ
Municipal de Cultura; o terceiro, às leis de gestão; no quarto as
leis que instituem as datas comemorativas no Município e no
ȱȱøȱǰȱȱȱȱȱâȱǯȱ
No total há 103 leis ligadas à promoção das políticas públicas para
a cultura.
A metodologia de trabalho se deu através da seleção de
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ȱȱǰȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ
Prefeitura Municipal e no arquivo virtual da Câmara Municipal
de Florianópolis.
A seleção das leis, ora apresentada, visa dar publicidade
aos dispositivos de normatização da cultura, bem como servir de
instrumento de pesquisa e de controle social ao cidadão sobre os
ȱȱȱȱȱ¡ȱǯȱ

2.1 Os artigos relativos à cultura na Lei Orgânica
do Município
ȱȱ¦ȱȱÇȱ·ȱȱȱ¤¡ȱȱȱȱ
direitos e deveres do Estado e dos cidadãos do município, em
consonância com as constituições estaduais e federal.
ȱ
ȱàǰȱȱȱ¦ȱȱȱŖśȱȱȱ
ȱŗşşŖǰȱȱ·ȱȱȱŗśŘȱǯȱȱȱȱȱęȱ
desde então, via decretos e regulamentações complementares.
Os artigos alusivos à cultura estão dispostos ao longo de
ȱ ȱ ¡ǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ ŗŘřȱ ȱ ŗŘŚȱ ȱ ȱ ȱ
forma direta do fomento e dos princípios que norteiam a política
cultural em Florianópolis.
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ȱ ŖŗȬȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ȱ ȱ ¦ȱ ȱ
Município

Artigo

Descrição

Art. 4º

“É assegurado a todo habitante do Município,
nos termos das Constituições Federal, Estadual e
desta Lei Orgânica, o direito à educação, à saúde, ao
trabalho, ao lazer, ao usufruto dos bens culturais, à
segurança, à proteção à maternidade, à infância,
à assistência aos desamparados, ao transporte, à
habitação e ao meio ambiente equilibrado”.

Art. 9º

“Compete ao Município prover o que é de
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
como, dentre outras, as seguintes atribuições:
 ȱȬȱȱȱ³¨ȱȱâȱàȬ
ǰȱÇǰȱâȱȱàȱȱ
e sítios arqueológicos, observadas as legislações
federal e estadual;”
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Art. 39

“Cabe à Câmara Municipal, com a sanção
do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do Município, e especialmente sobre:
I [...]
b) a proteção de documentos, obras e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural, como os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos do Município;
c) impedir a evasão, destruição e descaracterização
de obras de artes e outros bens de valor histórico,
artístico, cultural e natural do Município;
d) a abertura de meios de acesso à cultura, à
educação, e à ciência;”

“O Município incrementará o desenvolvimento
âȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
providências:
ȱ Ȭȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
formas de associativismo;
Art. 94

ȱ Ȭȱ ȱ ȱ Çȱ ¥ȱ ȱ Çęȱ ȱ
tecnológica;
ȱȬȱȱȱÇȱȱȱȱȱ
piscicultor, à pesca artesanal e à agricultura;
ȱ ȱȬȱÇȱȱȱȱ¥ȱ³äȱȱ
ambiente natural e aos valores culturais.”
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Art. 99

“A política de desenvolvimento municipal
será integrada e baseada nos aspectos sociais,
âǰȱ ȱ ȱ àǰȱ Ǳ
Ȭȱ³¨ȱȱâȱàǰȱàǰȱ
artístico, cultural e natural;”

“No estabelecimento de normas e diretrizes
relativas
ao
desenvolvimento
urbano,
o
Município assegurará os seguintes princípios:
Art. 101

ȱȬȱÇȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǱ
b) proteção e recuperação do ambiente cultural;
c) manutenção de características do ambiente
natural;”

Art. 111

“O Município, em conjunto com órgãos estaduais
e federais ou isoladamente, com a participação
de entidades representativas das Comunidades
ȱę¤ȱȱȱ³¨ȱÇęȱ
ȬȱȱȬȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱ
preservação histórico cultural, determinando:
a) sua delimitação Física;
b) elaboração e implantação de programas
de recuperação e preservação ambiental e de
desenvolvimento sóciocultural, priorizando as
comunidades pesqueiras.”
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“O ensino municipal será ministrado com base
nos seguintes princípios:
ȱȮȱ³¨ȱȬȱȱ³ȱȱ
criação, valorização e difusão da cultura popular;
Art. 121

Art. 123

 ȱȬȱȱȱȱ¹ȱÇȱȱ
respeito da questão ambiental, através da promoção
da educação ambiental nos diferentes graus de
ensino.”

“O Município apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais, enfatizando
o resgate, a preservação e a promoção da identidade
ȱȱàȱǯȱ¤ȱqȱȬȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱȱęȱȱ
Município, tanto para sua produção, quanto para
sua divulgação...”
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“As ações governamentais na área da
cultura, obedecerão aos seguintes princípios:
ȱȬȱȱȱ³¨ȱÇȱȱǲȱ
ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
processos de produção cultural;
ȱȬȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱ
de Educação;
ȱȬȱȱȱȱ¹ȱȱ¥ȱäȱ
ȱȱâȱȱȱøȱǲȱ

Art. 124

ȱȬȱ¡¨ȱȱȱȱ³äȱȱȱ
da sociedade;
 ȱ Ȭȱ ³¨ǰȱ ³¨ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
âȱ ǰȱ àǰȱ ȱ ȱ Çęȱ
do Município;
 ȱ Ȭȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ
empresas privadas locais a investirem na produção
cultural e artística do Município;
 ȱ Ȭȱ ³¨ǰȱ ³¨ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ
espaços públicos equipados, para a formação e
¨ȱȱ¡äȱǯȱ
¤ȱqȱȬȱȱę³¨ȱȱ¡³¨ȱȱÇȱ
municipal de cultura contará com a participação de
categorias envolvidas com a produção cultural.”
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ǯȱŗŘś

“A política de incentivo ao artesanato do
Município tem como fundamento e objetivos o
desenvolvimento da arte, do artista, estimulando a
organização cooperativa e associativa, a recuperação
e preservação dos costumes e fomentando a
pesquisa.”

Art. 147

“O apoio do Município às pessoasportadoras
ȱ
ę¹ǰȱ
¤ȱ
ǰȱ
ȱ
termos da lei, mediante a garantia, de:
ȱ Ȭȱ ȱ Çęȱ ȱ ȱ ¥ȱ ǰȱ ȱ
esporte e ao lazer.”

Ǳȱȱȱȱȱȱ³äȱȱȱ¦ȱȱ
Município.

2.2 O Sistema Municipal de Cultura
Apresentamos o conjunto de leis que formam o Sistema MuȬ
nicipal de Cultura. A legislação, embora apresenta características
ǰȱȱȱȱęȱȱȱȱȬ
cional de Cultura (SNC).
Esse sistema orbita em torno de um núcleo formado por
três leis: as que criam e estabelecem os Conselhos de Cultura (no
âmbito municipal, estadual e federal); as leis que aprovam os
Planos de Cultura (com metas para serem cumpridas em curto,
médio e longo prazo) e as leis que criam e organizam os Fundos de
Cultura (as fontes de recurso para o fomento em cada uma dessas
esferas). Esse núcleo principal é conhecido como CPF (Conselho,
ȱȱǼǰȱȱȱȱȱȱȱȱÇęȱ
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em cada um dos municípios e estados brasileiros que queiram
se integrar ao Sistema Nacional de Cultura, para que possam ter
acesso aos recursos federais.
O Município de Florianópolis já está formalmente
organizado. Possui uma Lei que criou um Conselho paritário
(representantes do governo e da sociedade civil); possui a
ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱȱ³¨ȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱȱ
para completar o CPF, foi instituído o Fundo de Cultura. Como se
verá a seguir, alguns desses instrumentos ainda aguardam maior
³¨ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ
social.

2.2.1 Em que contexto a legislação do sistema de
cultura do Município de Florianópolis está inserida
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
políticas voltadas à Cultura que busca garantir a participação
da sociedade civil na tomada das decisões, como aplicações de
ǰȱǰȱ¡³¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ¡ȱ ȱ ȱ øǯȱ ȱ ·ȱ ȱ
ação conjunta dos entes federados (governos municipais, estaduais
e federal). Agora, de forma mais transparente, transversal e
ȱ ³¨ǰȱ ¨ǰȱ ęȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ
instituições privadas e setores públicos devem compartilhar o
papel de organizar as políticas culturais. Ou seja, o planejamento
das metas e a deliberação das ações integrantes dos Planos de
Cultura de cada Município, Estado e Governo Federal.
O Sistema Nacional de Cultura (SNC) é muito recente e
ȱ ȱ ȱ ¡¹ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱȱÇȱøǰȱȱȱȱqȱȱøȱ
(SUS). O Ministério da Cultura (MinC) vem implantando o SNC
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desde 2003, culminando em 2012, com sua inserção na Constituição
ǰȱȱȱ³¨ȱȱȱŘŗŜȬǯ
Este conjunto de leis municipais de Florianópolis que trata
da cultura não é criação local. Segue um direito constitucional,
que garante a todos (cidadãos e Poder Público) implementar e
defender políticas culturais públicas. A adesão dos Municípios e
Estados é voluntária, realizada através de assinatura de acordos
com o MinC, com o compromisso de implantar seus respectivos
sistemas em consonância com a orientação do Sistema Nacional
de Cultura (SNC). Mas é condição para o recebimento de repasses
de recursos federais.
O Estado de Santa Catarina ainda não está regular com o
SNC, no entanto seus municípios tem autonomia para implantar
seus sistemas. O Município de Florianópolis assinou o acordo
nacional e aprovou as leis que criaram o Conselho Municipal
de Política Cultural (Lei nº 7974/2009), o Fundo Municipal de
Cultura (Lei nº 8478/2010) e o Plano Municipal de Cultura (Lei nº
şŞŚśȦŘŖŗśǼǯȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ¥ȱ ³äȱ
da sociedade civil, como as Setoriais, desde que elas estejam
£ȱȱȱ£ȱȱȱǻȱŘŗŜȬǰȱȗȱŗķǰȱ
 ȱȱ³¨ȱǼǯ

2.2.2 O que é necessário para estar regular
Cada esfera (municipal, estadual e federal) tem autonomia para
desenvolver o seu sistema, mas todas deverão seguir o mesmo
ȱ ȱ ȱ ȱ ŘŗŜȬǰȱ ȗȱ Řķȱ ȱ ³¨ȱ ǰȱ
contemplando obrigatoriamente nove elementos constitutivos.
Cinco deles devem estar funcionando já: conselho (deliberativo)
ȱÇȱǰȱȱȱǰȱȱȱęȱ¥ȱ
cultura/fundo (estes três comumente chamados CPF – conselho/
plano/fundo), conferências de cultura e órgão gestor (Secretaria de
Cultura ou equivalente). O MinC concedeu tempo necessário para
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que sejam organizados os outros quatro elementos constitutivos:
sistema setorial de cultura, sistema de informações e indicadores
culturais, programas de formação na área da cultura e comissões
intergestores.

2.2.3 Falhas no sistema municipal de financiamento à
cultura
Embora Florianópolis esteja teoricamente regular com o
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ
Lei do Fundo não funciona adequadamente. A manutenção do
Fundo de Fomento à Cultura depende do orçamento destinado
ȱ ¡ȱ ȱ à¨ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ
projetos, editais e ações culturais devem estar ligados ao Fundo,
ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
sociedade civil, através de representantes eleitos.
No caso de Florianópolis, a legislação do Fundo estabelece
ȱ ȱ Çȱ ȱ ŖǰŝƖȱ ȱ ¤¡ȱ ȱ ŗƖȱ ȱ ȱ
³¨ȱęǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱàȱ¡ȱȱŘŖŗŘǰȱȱȱȱȱȱȱ
autor da referida lei. Ao longo dos últimos cinco anos, o Conselho
Municipal de Política Cultural reiterou inúmeras vezes os pedidos
para o cumprimento dos percentuais previstos, sem obter sucesso.
O descumprimento da legislação do Fundo Municipal de
Cultura e do Fundo Municipal de Cinema – Funcine, decorrente
de outro sistema, é atualmente um entrave à promoção da Cultura
em Florianópolis, sendo tema de constante debate.
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ȱŖŘȱȮȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ
Número

Ementa

Lei nº
şǯŞŚśȦŘŖŗś

Aprova o Plano Municipal de Cultura de
Florianópolis e dá outras providências.

Lei nº
8.478/2010

Cria o Fundo Municipal de Cultura de
Florianópolis (FMCF), vinculado à Fundação
Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e dá
outras providências.

Lei nº
7.974/2009

Altera dispositivos da Lei nº 2639 de 1987
que cria o Conselho Municipal de Cultura de
Florianópolis.

Lei CMF nº
9.14/2003

Institui o Fundo Municipal de Cinema e dá
outras providências.

Lei nº
2.639/87

Cria o Conselho Municipal de Cultura de
Florianópolis.

Ǳȱȱȱȱȱȱ³äȱȱ³¨ȱ
municipal.

2.3 Leis de Gestão
O objetivo da gestão cultural é fazer a articulação entre o
planejamento de políticas culturais; a operacionalização técnica,
ęǰȱÇȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ
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sociedade: os governamentais, os comunitários, os empresariais,
os cooperativos ou informais, os produtores e os fruidores da
cultura. E estas ações deverão se dar segundo perspectivas
temporais, de curto, médio e longo prazo.
ȱ
ȱ ŘŖŗśǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ
PMC, importante instrumento de gestão das políticas públicas do
setor cultural e resultado de ampla discussão com a classe artística
e cultural em Conferências de Cultura. Alvo de análise do 1º
capítulo, o PMC não será aqui objeto de detalhamento adicional.
No entanto, cabe dizer que sua aprovação traz à superfície da
discussão um novo modelo de gestão, voltado à estruturação
do Sistema de Cultura, bem como a implementação de ações de
curto, médio e longo prazo.
O modelo proposto e aprovado pelo PMC (re)organiza
o sistema de gestão pública, até então voltado à normatização e
criação dos equipamentos de cultura, as políticas de incentivo aos
ǰȱǰȱȱȱę¹ȱȱǰȱȱȱ
¤ȱȱȱȱ³¨ȱȱà¡ȱǯ
Acompanha a reestruturação da gestão, a introdução do
Sistema Municipal de Indicadores e Informações Culturais de
Florianópolis – SMIIC. Em 2014, foi lançada a plataforma digital
de Indicadores da Cultura como instrumento de aferição da
cadeia produtiva. Infelizmente, desde a sua criação, a plataforma
digital não atingiu o objetivo para qual foi desenvolvida, de
ser: “um sistema de mapeamento que reúne diversos módulos
para compartilhar dados em rede e gerar indicadores da cadeia
produtiva cultural de Florianópolis/SC”.
ȱ
ęȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ
fazem, quanto geram de receita, quantas pessoas envolvem em
suas atividades, quantas pessoas empregam, quais as demandas
do setor cultual (seja o orçamento, fomento, difusão, pesquisa,
manutenção e/ou aprimoramento), quais as possibilidades de
diálogo intersetoriais, são perguntas essenciais para a elaboração
das peças orçamentárias e do planejamento estratégico do
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setor. Sobretudo, para evitar distorções do próprio sistema, que
por vezes, atende determinados setores culturais com maior
visibilidade social, em detrimento a setores menos prestigiados, a
¡ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱÇǯȱȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ à¨ȱ ȱ ȱ ȱ
carece de quadro próprio. Desde a criação da Fundação Cultural
ȱàȱȱȱȬȱȱȱȱȱŗşŞŝǰȱȱȱ
cargos na Fundação foram preenchidos com funcionários cedidos
de outras secretarias. A mesma situação é encontrada na Secretaria
de Cultura e hoje Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. A
realização de concurso público prevendo o preenchimento dos
cargos técnicos, imprescindíveis para o desenvolvimento e alcance
ȱ³äȱȱ³¨ȱȱę¹ȱȱę¤ǰȱ·ȱȱȱȱȱ
de moções, ofícios, pareceres e de diversos pedidos feitos ao longo
das seis Conferências de Cultura realizadas no Município. Tal
forma de contratação por meio de concursos públicos possibilita
manter uma equipe técnica de continuidade, resultando no
aprimoramento dos procedimentos e na otimização dos recursos
Çǯȱ ¤ȱȱ³¨ȱȱȱȱę³ȱȱǻ³¨ȱ
política) sem qualquer formação na área e por terceirizados que
não tem vínculos com a instituição, resulta na precarização da
prestação dos serviços de responsabilidade do Estado.
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ȱŖřȱȮȱ³¨ȱȱ¥ȱ¨
Número

Ementa

Lei
Complementar
nº 602/2017

Dispõe sobre a atividade de artesanato
nas feiras de artesanato do Município de
Florianópolis.

Lei nº
9.949/2016

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę¹ǰȱ
que necessite de cadeira de rodas, a
gratuidade do ingresso em eventos
culturais, esportivos e de entretenimento,
organizados por pessoas públicas ou
privadas.

Lei nº
şǯşŚřȦŘŖŗś

Autoriza o Município de Florianópolis
a contratar, em caráter temporário,
ęȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ
implantação de programas culturais
ęȱȱȱǯ

Lei
Complementar
śŘŘȦŘŖŗś

Estabelece reserva de trinta por cento
da cultura local em eventos com grupos
musicais de estilos diferentes.
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Lei nº
8.073/ 2009

ȱ ȱ ȱ ȱ àȬȬȱ
Florianópolis.

Lei nº
8.019/2009

Institui a meia entrada para professores
das escolas públicas e escolas particulares
às sessões de cinema, teatro, shows e outros
ȱȱ¡ȱȱȱȱȱ
de espetáculo instaladas na cidade de
Florianópolis.

Lei nº
7.977/2009

Cria a Casa da Cultura Afro.

Lei nº
7.973/2009

£ȱȱȱ¡ȱȱȱ
promover distribuição de prêmios, a título
ȱ ȱ ȱ ȱ âǰȱ
artístico e cultural da XIº Fenaostra, e dá
outras providências.

Lei nº
7.870/ 2009

ęȱ ³ȱ øȱ ȱ ¤ȱ
culturais de caráter popular no bairro
centro, Município de Florianópolis.

Lei nº
7.020/2006

ȱȱ ȱȱ
Cabral o Arquivo Histórico do Município
de Florianópolis.
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Lei
Complementar
ķȱŘśŘȦȱŘŖŖŜ

Dispõe sobre a utilização de bem público
de uso comum do povo para a realização
de eventos públicos e privados e dá outras
providências.

Lei
Complementar
ķȱŗŞŜȦŘŖŖś

Dispõe sobre a promoção e realização de
eventos de grande porte no Município de
Florianópolis.

Lei nº
ŜǯŝśŞȦŘŖŖś

Institui desconto e estabelece acesso
preferencial para a participação de idosos
em eventos artísticos, culturais, esportivos
e de lazer.

Lei
Complementar
nº 121/2003

Dispõe sobre a proibição do uso de
telefone celular no interior das casas de
eventos culturais.

Lei nº
śǯśŜśȦŗşşş

Concede aos estudantes descontos
ȱ śŖƖȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ
espetáculos musicais, circenses, eventos
ȱ ȱ ȱ ȱ ÇȬ
culturais.

Lei nº
śǯŘśŖȦŗşşŞ

£ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ
ȱ ¤ǰȱ ȱ ę¡³¨ȱ ȱ £ȱ
e fotos de eventos culturais, e de crianças
desaparecidas no território do Município.
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Lei nº
4491/1994

Cria o Arquivo Histórico do Município
de Florianópolis e dá outras providências.
ǯȱȱȱķȱŝŖŘŖȦŘŖŖŜǯ

Lei nº
3872/ 1992

Autoriza a implantação do Espaço
ȱȱȱȱǯ

Ǳȱȱȱȱȱȱ³äȱȱ³¨ȱ
municipal.

2.4 Datas comemorativas no Calendário Oficial
de Florianópolis
ȱ Çȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
comemorativas de Florianópolis, algumas parte integrante do seu
¤ȱęǯȱȱȱ¨ȱȱȱ¦ȱȱȱ
Florianópolis por solicitação de um cidadão, de uma comunidade,
de um setor, ou escolhida por algum vereador para relembrar
ȱàǰȱȱę¨ǰȱȱǰȱȱ
e lutas que ajudaram e ajudam a formar a identidade cultural de
Florianópolis.
Uma das formas de construção da identidade do Município
ȱ¤ȱȱȱę³¨ȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
várias manifestações culturais são evidenciadas para que sejam
salvaguardadas.
ȱ
ȱȱȱ³¨ȱȱǰȱȱ¡ȱȱȱȱ
devem se comprometer e se responsabilizar com a preservação e
a manutenção dos bens culturais, pois apenas as homenagens não
garantem a sua continuidade para as gerações futuras.
ȱ ȱ ¡ȱ ȱ Çȱ øȱ ȱ ȱ
os conhecimentos das manifestações culturais, para que não
desapareçam. Somente será válida a comemoração do “Dia
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ȱ Ȅȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ ȱ ³äȱ ȱ
pesquisa, de proteção e valorização forem desenvolvidas, de
modo que esses conhecimentos sejam mantidos e repassados às
à¡ȱ³äǯ
ȱŖŚȱȮȱ³¨ȱȱ¥ȱȱ
Número

Ementa

Lei nº
17.292/ 2017

Instituir
o
“Prêmio
Maricota”
em
comemoração
ao
dia
8
de
março, Dia Internacional da Mulher, a ser
concedido, anualmente, pela Prefeitura
Municipal de Florianópolis, premiando dez
representantes femininas que tenham relevante
atuação nas seguintes áreas, no âmbito do
Município de Florianópolis:
ȱȬȱǲȱ ȱȬȱøǲȱ ȱȬȱǲȱ ȱȬȱȱ
ǲȱȱȬȱ ǲȱ ȱȬȱȱøȱ
ǲȱ  ȱ Ȭȱ ǲȱ  ȱ
Ȭȱ ȱ ǲȱ ȱ Ȭȱ Çǲȱ ȱ ȱ Ȭȱ
Educação.

Lei nº
10.164/2016

ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Mamão, a ser comemorado no dia 20 de agosto.

Lei nº
10.163/2016

Fica instituído o Dia Municipal da Dança de
ȱȱȱȱȱȱȱŗŘȱ
de setembro.
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Lei nº
10.108/2016

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
no dia 21 de outubro.

Lei nº
10.017/2016

Fica instituído o Dia Municipal do Artesão a
ser comemorado no dia 19 de março.

Lei nº
9.984/2016

Fica instituído o Dia do Saci no Município
de Florianópolis a ser comemorado no dia 31
de outubro.

Lei nº
şǯŝŞŞȦŘŖŗś

Fica instituído o Dia Municipal da Tainha, a
ȱǰȱȱȱŗśȱȱǯ

Lei nº
9.638/2014

Institui o Dia Municipal da Economia
Solidária.

Lei nº
9.603/2014

ȱȱȱȱȱęȱȱ
Eventos.

Lei nº
9.603/2014

Fica instituído no Município de FlorianópoȬ
ȱȱȱȱȱęȱȱǰȱ
a ser comemorado, anualmente, no dia 30 de
abril.

Lei nº
9.073/2012

Fica instituída a Semana Municipal de Paz
nos Estádios a ser celebrada anualmente na
primeira semana de disputa do campeonato
ȱȱȱęǯ
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Lei nº
9.001/2012

Dispõe sobre o calendário de festividades
referente à pesca da tainha no Município de
Florianópolis.

Lei nº
8.693/2011

ȱ ȱ ¤ȱ ęȱ ȱ ȱ
comemorativos ao aniversário de Florianópolis
o troféu melhores do carnaval de Florianópolis
e dá outras providências.

Lei nº
8.608/2011

Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões
Ȭȱ ȱ ¥ȱ ¨ȱ ȱ Ȧȱ
criados no Município de Florianópolis, com o
reconhecimento próprio.

Lei nº
ŞǯśşśȦŘŖŗŗ

Fica
instituído
no
Município
de
Florianópolis o Dia do Microempreendedor, a
ser comemorado, anualmente, em 9 de abril.

Lei nº
8.212/2010

Fica instituído o Dia Municipal da Capoeira,
a ser comemorado anualmente no dia 1º de
agosto, que deverá constar do Calendário
ęȱȱȱȱÇǯ

Lei nº
8.207/2010

Fica instituído no Município de Florianópolis
o Dia Municipal do Orgulho Gay e da
¹ȱ ¡ǰȱȱȱǰȱ
anualmente, no dia 06 de setembro.

Lei nº
ŞǯŗŘśȦŘŖŗŖ

Institui no âmbito do Município
Florianópolis, a Semana do Livro Infantil.
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de

Lei nº
ŞǯŖśŘȦŘŖŖş

Inclui no calendário cultural, turístico e
religioso da cidade de Florianópolis os festejos
da semana da família.

Lei nº
8.009/2009

Institui o Dia Municipal da Cultura e dá
outras providências.

Lei nº
8007/ 2009

Institui o Dia Municipal do Choro.

Lei nº
8.010/2010

ȱ Çȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ
Domingo de Pentecostes como o Dia Municipal
ȱȱęȱȱȱȱȱ
Espírito Santo.

Lei nº
8.008/2010

Fica instituído no Município de FlorianópoȬ
lis, o dia 12 de novembro como o Dia MuniciȬ
ȱȱ Ȭ ǯ

Lei nº
7.986/2009

Fica instituído o dia 28 de maio como o Dia do
Escritor no Município de Florianópolis.

Lei nº
7.938/2009

Institui o Dia Municipal do Pescador
Artesanal e da Abertura da temporada de
Pesca da Tainha.

Lei nº
ŝǯşŗśȦŘŖŖş

Institui a semana de celebração da cultura e
dos movimentos evangélicos no município de
Florianópolis.
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Lei nº
ŝǯśśŞȦŘŖŖŞ

ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ äȱ
de Matrizes Africanas no Município de
Florianópolis.

Lei nº
7.304/2007

Institui a Semana Municipal da Cultura
Negra.

Lei nº
6.979/2006

ȱȱÇȱȱ¹ȱȱǰȱȱȱ
entregue no dia 18 de setembro de cada ano,
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡Ȭ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱ¡³¨ȱȬ
Çȱ ȱ Çȱ àȱ ȱ ȱ âȬ
nio natural do Município.

Lei nº
6.934/2006

Fica instituído “Dia Municipal do Samba”
o dia 02 de dezembro de cada ano.

Lei nº
ŜǯŞŖřȦŘŖŖś

Fica instituído o dia 13 de maio como o
“Dia da Conscientização pela Preservação da
Ponte Hercílio Luz”, consagrando esta obra
de engenharia como marco característico da
história de Florianópolis e como símbolo de
divulgação da cidade.

Lei nº
ŜǯŝŜŚȦŘŖŖś

Fica instituído “Dia Municipal do
Manezinho” o primeiro sábado do mês de
junho, de cada ano.

Lei nº
śǯŚřŖȦŗşşŞ

Dá nova redação ao art. 4º da lei nº
śŘşŚȦşŞǯ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Florianópolis.
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Lei nº
śǯŘşŚȦŗşşŞ

Institui Calendário da Cultura Popular de
Florianópolis.

Lei nº
3.771/1992

ȱ ȱ Çȱ ȱ ȃÇȱ ȱ ȱ
ȱȱàȱȱȬȱ ǯ

Lei nº
920/1969

Fica instituído o “Dia do Município de
Florianópolis”, a ser comemorado a vinte e três
(23) de março de cada ano.

Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ ³¨ȱ
Municipal.

2.5 Patrimônio Cultural
Neste capítulo estão relacionadas as Leis Municipais
ȱ ȱ ȱ âȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ
Florianópolis.
¨ȱȱȱȱȱ¦ȱȱ³¨ȱȱâȱ
cultural por todas as esferas institucionais ao redor do mundo.
ȱ ȱ âȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
materiais e imateriais, que traduz a história e a cultura de um
povo, criando assim sua identidade.
ȱȱȱâȱȱȱȱȱęȱȱ
øȱ ȱ ȱ ȱ ȱ âȱ àȱ ȱÇȱ ȱ
âȱȱǯ
De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988:
ȱ âȱ ȱ ȱ ȱ
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
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diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ¡¨ǲȱ
ȱȬȱȱȱȱǰȱ£ȱȱǲȱ ȱȬȱȱ³äȱ
Çęǰȱ Çȱ ȱ àǲȱ ȱ Ȭȱ ȱ ǰȱ
ǰȱ ǰȱ ę³äȱ ȱ ȱ ³ȱ
ȱ ¥ȱ ³äȱ ÇȬǲȱ ȱ
Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ àǰȱ
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
àȱȱÇęǯ

A Constituição Federal de 1988 também amplia o poder de ação
dos municípios em relação à área da cultura, conforme estabelece
o art. 30: “Compete aos Municípios: “(...) IX – promover a proteção
ȱâȱàȬȱǰȱȱȱ³¨ȱȱȱ
³¨ȱę£ȱȱȱȄȱǻ ǰȱŗşŞŞǼǯ
A Lei Orgânica do Município em seus artigos 123 e 124 traz
algumas prerrogativas e responsabilidades ao Município de
àȱ ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ âȱ ǯȱ
O art. 123 estabelece que:
O Município apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais, enfatizando o
resgate, a preservação e a promoção da identidade
e da memória local”. Já o art. 124 estabelece vários
Çȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȃ ȱ Ȯȱ
³¨ǰȱ ³¨ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ âȱ
ǰȱàǰȱȱȱÇęȱȱÇǯ

2.5.1 Quanto ao instrumento de proteção dos bens
culturais de natureza material ou tangível:
o Tombamento
ȱȱȱķȱŘśȱȱŗşřŝǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱ
em vigor até hoje, é mais antiga que a Constituição Federal de
ŗşŞŞǯȱȱȱȱȱę¤ȱȱ¹ǰȱȱȱȱǰȱ
ȱ£ǰȱ£ȱȱȱ³¨ȱȱ¡ȱǯ
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A nível de Município foi promulgada a Lei nº 1.202 de 02 de
ȱȱŗşŝŚǰȱȱäȱȱȱ³¨ȱȱâȱ àǰȱ
Artístico, e Natural do Município, criando o órgão competente, o
³ȱȱâȱ àǰȱÇȱȱȱȮȱ ǯȱ
ȱȱęȱȱȱǯȱŗķǰȱǱȱ
ȱ âȱ àȱ ȱ Çȱ ȱ
Município de Florianópolis, os bens móveis e imóveis
¡ȱ ȱ ȱ àǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
interesse público, quer por sua vinculação a fatos
históricos notáveis, quer por seu valor cultural a
qualquer título.

Se constitui na primeira legislação de tombamento em
¦ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
município de Florianópolis, à época.
A partir da criação do SEPHAN por meio desta legislação,
ęȱȱȱȱà¨ȱ·ȱÇęȱęȱȱ
critérios que subsidiam a avaliação do que poderá se constituir
como parte integrante do acervo cultural material do Município.
Na estrutura organizacional da administração municipal, o
SEPHAN está vinculado ao Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis – IPUF.
O tombamento é a forma de proteção legal de um bem
imóvel, de algo material. Este processo se dá no Município por
meio da Lei supracitada, que estabelece no seu art. 8º que o
ȱȃȬȬ¤ȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱ
o bem cultural se revestir de requisitos necessários para constituir
ȱ ȱ ȱ âȱ àǰȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ
Município de Florianópolis”.
Para seguir o trâmite, o SEPHAN institui o processo de
tombamento e realiza o embasamento técnico que será submetido
ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ ³ȱ ȱ âȱ

50

àǰȱ Çȱ ȱ ȱ Ȭȱ  1. Em caso de
ǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ¡ȱ
e posterior inscrição no competente Livro de Tombo.

2.5.2 Quanto ao instrumento de proteção dos bens
culturais de natureza imaterial ou intangível: o Registro
ȱ ȱ ȱ âȱ ǰȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ
nº 7667/2008 que institui o Programa Municipal de Proteção e
³¨ȱȱâȱ ȱȱ Çǯȱȱǰȱȱ
ȱǯȱřķǰȱęȱÇȱȱȱȱȱȱ£ȱ ȱ
como forma de proteção desta modalidade, com sua inscrição em
ȱȱȱÇęǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¡¨ǰȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱǰȱȱ
³äȱ Çęǰȱ Çȱ ȱ àǯȱ ȱ ȱ ǯȱ ŝķȱ
ȱǰȱȱȱȱķȱşŗŚŚȦŘŖŗŘǰȱȱȱȱȱ
deverão ser acompanhadas de sua documentação técnica e serão
dirigidas à Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes
Ȭȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
registro. A Portaria da Secretaria Municipal de Cultura nº 004/2014
ȱȱȱȱȱȱâȱ ȱ
ȱàǯȱȱȱ¨ȱȱâȱȱ
ǰȱȱ¨ȱȱâȱȱǰȱȱȱ
organizacional da administração municipal, está vinculada à
³¨ȱȱȱàȱȱȱȬȱǯ

2.6 Atendimento aos marcos regulatórios
ȱȱ³¨ȱȱȱâȱȱ·ȱ¤ȱȬ
1 COTESPHAN é o fórum consultivo para a estruturação da política de preservação
municipal do patrimônio cultural material. É composta pela representação de várias
instituições, quais sejam: em endosso, o processo seguirá para assinatura do Chefe do
Executivo e posterior inscrição no competente Livro de Tombo.
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ȱȱȱȱȱàȱ¡ǰȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱâȱǰȱȱȱȱȱȱâȱ
imaterial.
Apesar destes marcos regulatórios, durante um período,
a Câmara Municipal aprovou equivocadamente leis que
tombam, e outras que declaram ou que determinam como
âȱàǰȱȱȱȱàǰȱȱ
³äȱȱȱ¡ǰȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱ
ȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¡ǯȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
sobre o bem, pois matérias deste caráter devem seguir seu rito
processual, regulamentado pela legislação aprovada pelo próprio
Legislativo Municipal.
ȱ
ȱ ȱ âȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
culturais de um povo, objetivando a manutenção da sua identidade
e a construção do seu futuro.
ȱŖśȱȮȱ³¨ȱȱȱâ
Número

Ementa

Lei nº
10.177/2017

Institui no âmbito do Município de
Florianópolis, o título de mestre dos
saberes e fazeres das culturas populares e
tradicionais do Município de Florianópolis,
e dá outras providências.

Lei nº
10.118/2016

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
como atividade cultural do Município de
Florianópolis e dá outras providências.
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Lei nº
şǯŞŗŗȦŘŖŗś

Institui no Município de Florianópolis
a canoa bordada, canoa de um pau só
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ âȱ
histórico, cultural e imaterial.

Lei nº
9.633/2014

ȱ ȱ ȱ àȱ
tradicional a Costa da Lagoa.

Lei nº
9.632/2014

ȱ ȱ ȱ àȱ
tradicional da Praia do Forte.

Lei nº
şǯśşŖȦŘŖŗŚ

ȱȱâȱȱȱ
imaterial do Município de Florianópolis a
“Fenaostra” e dá outras providências.
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Lei
Complementar
nº 482/2014

Institui o Plano Diretor de Urbanismo
de Florianópolis que dispões sobre a
política de desenvolvimento urbano, o
plano de uso e ocupação, os instrumentos
urbanísticos e o sistema de gestão. Amplia
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
³¨ȱȱȬŚȱǻȱȱàȱ
ȱȱȱ ȱ¨Ǽȱȱȱȱ
ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ Śȱ ȱ śȱ ȱ
suas respectivas normativas; estabelece o
inventário como forma de acautelamento;
cria o Fundo de Preservação da Paisagem
ȱ ȱ âȱ ȱ ǻǼǲȱ
adota os instrumentos do Estatuto da
ȱȱȱ³¨ȱȱâȱ
cultural material: o direito de preempção;
a dispensa de pagamento de contrapartida
da outorga onerosa do direito de construir
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę³äȱ
protegidas e a necessidade de apresentação
ȱ  ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ
à¡ȱȱę³äȱǯ

Lei nº
9.398/2013

ȱȱâȱȱȱ
Çȱ ȱ àȱ ȱ ęȱ ȱ
escolas de samba e dá outras providências.

Lei nº
9.391/2013

ȱ ȱ âȱ ȱ
do Município de Florianópolis a feira
de artesãos da Feirarte e dá outras
providências.
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Lei nº
9.144/2012

Altera o art. 7º da lei nº 7.667 de 2008 que
institui o Programa Municipal de Proteção
ȱ³¨ȱȱâȱ ȱȱ
Intangível do Município.

Lei nº
8.812/2012

Dispõe sobre tombamento do bloco
ȱ¨ȱȱǯ

Lei nº
8.763/2011

ȱ ȱ âȱ ȱ
do Município de Florianópolis a
terminologia “Manézinho da Ilha” e dá
outras providências.

Lei nº
8.071/2009

äȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ¡Çȱ
ȱȱȱȱȱȱ¡ȱ
cultural do Município de Florianópolis e
dá outras providências.

Lei nº
8.043/2009.

Dispõe sobre o tombamento como
âȱàǰȱÇȱȱǰȱȱ
àȱȱȱęȱȱȱ¨ǯ

Lei nº
ŝǯşśśȦŘŖŖşǯ

Dispõe sobre a implantação da
Política Cultural Locais da Memória.
ǻ³¨ȱȱȱȱķȱŞŘŖşȦŘŖŗŖǼǯ

Lei nº
7.667/2008.

Institui o Programa Municipal de
³¨ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ âȱ
Imaterial ou Intangível do Município.

55

Lei
Complementar
ķȱŗśŚȦŘŖŖś

Proíbe construções que possam
ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ę³äȱ
ȱ ȱ âȱ
àǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ
Florianópolis.

Lei Municipal
nº 6.486/2004

Altera o art. 19 da Lei nº 1202/74 referente
à visibilidade de bens tombados ou
enquadrados na categoria de preservação
P1 e P2, além de incluir novos dispositivos
na referida Lei.

Lei
Complementar
ķȱŖśşȦŘŖŖřȱ

Amplia o benefício de transferência de
Çȱȱàȱęȱȱřǯ

Lei
Complementar
nº 007/97

Consolidação das Leis Tributárias (art.
Řśǰȱ ȱ  Ǽȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
dos bens protegidos.

Lei
Complementar
nº 001
29/09/1997

Dispõe sobre o zoneamento, o uso e
a ocupação do solo do Distrito Sede de
Florianópolis e dá outras providencias.
ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
ǻȬŗǰȱȬŘȱȱȬřǼȱȱȱ
mapa, ampliando os conjuntos tombados
¡ǯȱ
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Lei nº
4.870/1996

ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ
àȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ
ȱ ¢ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ¤ȱ
central do Município de Florianópolis.

Decreto nº
040
29/01/1990

ȱȱ³¨ȱȱ ȱȱ
imóveis que possuam valor histórico,
artístico e/ou cultural.

Decreto nº
śŘŗȦŗşŞş

ęȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ŗŖȱ
ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ
Central como P1, P2 ou P3.

Decreto nº
270/1986

Tomba os 10 Conjuntos históricos na
ȱȱȱàǯ

Lei nº 2.193
ŖřȦŖŗȦŗşŞśȱ

Dispõe sobre o zoneamento o uso e a
³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǰȱ Ȭȱ ¤ȱ
de especial interesse turístico e dá outras
providencias. Cria as áreas de preservação
ȱ ǻȬŗǰȱ ȬŘȱ ȱ ȬřǼǰȱ ȱ
categorias de preservação P1, P2 e P3 e
o direito de transferência do índice de
construção.
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ȱķȱŗǯŞřśȱȱ
10/02/1982

Lei nº 1.246
19/09/1974

Lei nº 1.202
02/04/1974

Altera dispositivos da Lei nº 1724
ǻŖŞȦŖśȦŗşŞŖǼȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
Tributárias. Artigo 2. ... “Fica o Poder
¡ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
redução de até 100% (cem por cento) do
Imposto Predial e Territorial Urbano,
incidente sobre imóveis que possuam
valor histórico, artístico e/ou cultural,
desde que assim reconhecidos em ato do
Prefeito Municipal.
ȱȱàȱȱȱȱę³äȱ
ȱÇȱȱàȱǯȱǯȱŗŞŗȬȱ
A colocação de anúncios e letreiros .....
não poderá interferir: b. com a visão de
monumentos históricos; c. com a visão de
locais de interesse paisagístico.
äȱȱȱ³¨ȱȱâȱ
histórico, artístico e natural do Município
e cria o órgão competente (Serviço do
âȱ àǰȱ Çȱ ȱ ȱ
do Município – SEPHAN).

Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ ³¨ȱ
Municipal.
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Capítulo 3

3. Equipamentos Culturais

Adelir Pazetto Ferreira
Eliane Espíndola Vieira
Hisae Yagura Kaneoya
Josete Sandrini
Suzane Albers Araújo
Atualmente o Município de Florianópolis possui 13 equipaȬ
mentos de cultura públicos sob gestão da Prefeitura Municipal.
Destes, nove estão sob a responsabilidade da Fundação Cultural
ȱàȱȱȱȬȱǰȱȱǰȱ
segundo a referida instituição, como espaços culturais e projetos
ǯȱȱ³ȱȱ¨ȱęȱȱȱȱȬ
mória, Teatro da Ubro, Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ǻ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
Casa das Máquinas). Já aqueles considerados projetos culturais
¨ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ øȱ ȱ ȱ ȱ
Livre de Artes, Mural da Cultura no Mercado Público, Armazém
ȱȱŖŗȱȱȱøȱȱȱ£·ȱȱȱŖŘȱȱ
ȱ ¹ȱȱȱâȱȱǯȱȱȱȱ
fase de viabilização, está o Casarão dos Pilotos do Antigo Campo
de Pouso do Campeche.
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¤ȱȱȱ àȱȱÇȱǯȱ ȱȱ
Cabral está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de
³¨ȱȱȱȱøȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ
a responsabilidade da Secretaria Municipal do Continente.
·ȱȱǰȱȱŘŖŗśȱ¤ȱȱ¡ȱ
a obra de restauro da antiga Casa de Câmara e Cadeia1, situada
ȱ ³ȱ ȱ ȱ ǰȱ ķȱ ŘŗŜǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
de Florianópolis. A implantação e a gestão do futuro museu foi
ȱȱ³¨ǰȱȱȱ³ȱȱȱ·ȱȬȱ2,
uma entidade privada.
Ao se considerar os equipamentos culturais do ponto de
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ Çǰȱ ęȬȱ
maior concentração no distrito sede e uma quase ausência de
equipamentos culturais nas outras regiões. Ou seja, há apenas um
equipamento por cada região, no caso do norte e do leste, sendo que
na região sul, o equipamento ainda não está em funcionamento,
ȱȬȱȱȱȱ£³¨ǯ
ȱ¥ȱę³äȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ¡³¨ȱȱȱøȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ¨ȱ£ȱȱę³äȱàȱȱ3.
Este fato demonstra a importância da transversalidade entre a
Çȱȱ³¨ȱȱâȱȱȱȱȱ
na manutenção da identidade de seu povo.
Para que a gestão destes bens patrimoniais tombados, únicos
ȱ Çǰȱ ȱ ę£ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ
1 Imóvel de propriedade do Município de Florianópolis. O projeto de restauro foi
elaborado pelo IPUF/SEPHAN e a obra está sendo viabilizada com recursos do Fundo
Nacional de Cultura, onde 80% dos recursos são do Ministério da Cultura e os 20%
são contrapartida da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Desde agosto de 2016 até a
maio de 2017 as obras estavam paralisadas, sendo retomadas a partir de junho de 2017.
A execução está sendo realizada conforme o cronograma de desembolso dos recursos.
2 Concorrência nº 039/SMA/DLC/2015.
3 Todas as intervenções a serem realizadas nos imóveis tombados deverão ser
previamente aprovadas pelo IPUF/SEPHAN.
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ações preventivas de conservação e manutenção como atividades
contínuas e permanentes. Estas ações se caracterizam como menos
onerosas e mais sustentáveis, além de garantir a integridade e a
autenticidade destes bens. Já a restauração, que se caracteriza
ȱȱ³¨ȱǰȱȱȱ¤ȱ¡ȱȱȱ
deve ser usada em última instância, quando o imóvel se encontrar
muito deteriorado por falta de manutenção, o que encarecerá o
custo da obra.
Para o alcance desta meta é fundamental que haja a
¨ȱ ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ
a conservação preventiva e a manutenção sejam incorporadas a
gestão dos equipamentos de cultura. Assim, é fundamental que o
¡ȱȱȱ³ȱ³¤ǰȱȱȱȮȱǰȱ
Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO e Lei do Orçamento Anual
– LOA, o item “conservação e manutenção” de cada equipamento
de cultura. Ao Legislativo caberá garantir sua efetiva aprovação
para que a Conservação Preventiva seja uma realidade, garantindo
a sustentabilidade da gestão dos equipamentos de cultura do
Município.
Conforme as metas estabelecidas no Plano Municipal
ȱ ǰȱ £Ȭȱ ¤ȱ ȱ ³¨ǰȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ
£³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȭȱ ȱ
infraestrutura adequada e condições técnicas para o seu pleno
funcionamento.
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3.1 Equipamentos da Sede (centro e continente)
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3.1.1 Arquivo Histórico do Município Prof. Oswaldo
...........Rodrigues Cabral, Galeria Municipal de Artes ...........
....... Pedro Paulo Vecchietti e Memorial Meyer Filho
...........(antiga Agência do Banco do Brasil)
ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ
Município, no térreo, e a Galeria Municipal de Artes Pedro Paulo
Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ
Ȭȱȱ³ȱȱȱǰȱķȱŗŞŖǰȱȱȱ³¨ȱȱ
antiga Desterro. A conformação atual do imóvel decorre da união
de três lotes urbanos coloniais, ocorrido ao longo do século XX e
que caracteriza o processo de transformação da cidade.
Segundo Adolfo Nicolich, na parcela do terreno voltada para
ȱ³ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ȱ
Taranto e na esquina com a rua Tiradentes, um estabelecimento
comercial. Já na década de 1920, ainda em pleno período eclético,
ȱ ȱ ę³äȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
ȱ³äȱȱ ȱǯȱȬȱȱȱ·ȱȱ
três andares, com platibanda e que foi considerado, na época,
um dos mais bonitos da cidade, além de ser o mais alto da praça.
Posteriormente abrigou as instalações dos Correios.
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ¹ȱàȱȱŗśȱȱȱ
de 1930, conforme consta na escritura pública de compra e venda
ȱȱȱ àȱȱǯ
ȱ
ȱȱǰȱȱŗşřśǰȱȱ·ȱȱȱ
pelo prefeito almirante Durval Nicolich Melquiades de Souza,
ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȱÇȱ
racionalistas, típicas do modernismo incipiente. Na época, este
fato foi motivo de comentários na cidade, sendo o prédio chamado
ȱȱȃ¡¨Ȅǯȱȱȱǰȱȱȱ
Ěȱ ȱ ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ³¨ǰȱ
bastante contemporânea para os padrões da época.
ȱ
Ȭȱ ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
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ȱ ŗȱ Ȯȱ ȱ ¡ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱȱ àȱ ȱ
Çȱȱ·ǰȱȱ ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
Memorial Meyer Filho.

ȱŘȱȮȱȱȱȱȱ àȱȱÇǯ

ȱřȱȮȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱĴǯȱ
ȱȱ¡³¨ȱȱȱ¤ȱȱȱ¹ǯȱ
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âǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
praticamente todo o terreno. Possui dois pavimentos e uma
ȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱ
com a rua Tiradentes.
ȱ
ȱ ę³¨ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
construção da sua nova sede ao lado da Catedral Metropolitana de
àǰȱ·ȱȱ³ȱȱȱǯȱȱ
ȱę³¨ȱȱȱȱ³ȱȱâȱȱ¨ȱ·ȱ
ŗşşŞǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱ
Novembro, nº 14 (atual nº 336).
ȱ
ȱŘŖŖŚǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
imóvel para o Município de Florianópolis, após adaptar e equipar
ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ Çǰȱ ȱ
Galeria Municipal de Artes e o Memorial Meyer Filho, atendendo
uma antiga aspiração da população. A Galeria de Artes foi
ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱøȱ³ȱȱ
para a promoção das artes visuais com caráter contemporâneo.
O Arquivo Histórico do Município, criado em 1994 pela
Lei Ordinária nº 4491 de 14 de setembro de 1994, já ocupou
àȱȱȱ ȱĴǰȱȱȱȱȱ
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę³¨ǰȱ ȱ
possível a guarda de documentos históricos recebidos da Câmara
Municipal de Florianópolis, que estavam sob a custódia da UFSC.
O Arquivo Histórico do Município foi denominado de Professor
 ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ķȱ ŝŖŘŖȦŘŖŖŜǯȱ ȱ
Arquivo guarda e conserva importantes documentos da história
ȱ Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗŝŗśǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ
âȱȱȱÇȱȱàǯ
A gestão do Arquivo Público Municipal está sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração,
a Galeria está sob a responsabilidade da Fundação Cultural de
Florianópolis Franklin Cascaes e o Memorial Meyer Filho sob a
responsabilidade de Sandra Meyer Nunes.
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³¨ȱȱ¦ȱ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal nº
ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱę³¨ȱęȱȱŘȱȱȱȱ
ķȱśŘŗȦŗşŞşǰȱȱȱ³¨ȱȱȱÇȱ¡ȱ
ȱę³¨ǯ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito Sede, o
que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014, Plano Diretor
de Urbanismo de Florianópolis.

Serviço
Arquivo Histórico do
Município Endereço

Galeria Municipal de Arte
Pedro Paulo Vecchietti

Endereço

Endereço

³ȱȱȱǰȱķȱ
180

³ȱȱȱǰȱķȱ
180

Dias de funcionamento

Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡Ȭȱ
das 13h às 19h.

Ȭȱȱ¡Ȭȱ
das 13h às 19h.

Contato

Contato

ǻŚŞǼȱřŘŘŞȬŜŞŘŗȱ
ȱĚŗşşŚȓǯ

ǻŚŞǼȱřřřřȬşŝŚř
ǯȓǯ
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¹
ǰȱȱ³ȱȱȱǰȱķȱŗŞŖȱȮȱȱǻȱ¹ȱȱ
ȱȱǼǰȱàǰȱȱȱŘŖŖŚǯ
CMPCF, Fichas de avaliação de equipamento cultural, Florianópolis, 07 de
junho de 2017.

68

3.1.2 Armazém da Renda 1 – Mercado Público de lllllllll
...........Florianópolis
ȱŚȱȮȱȱ¡ȱȱ£·ȱȱȱŗǰȱȱȱȱȱøȱ
Municipal.

ȱśȱȮȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱǯ

69

ȱŜȱȬȱȱøȱȱȱ³¨ȱȱȱǰȱȱŗşŘŘǯ

Fonte: Acerco da Casa da Memória de Florianópolis.

ȱ£·ȱȱȱŖŗȱ¤ȱȱȱ¡ȱŝŞȱȱȱȱ
ȱȱøǰȱàȱȱȱâȱàȱ
e artístico do município. O atual Mercado Público é o segundo
mercado construído na cidade, após a desativação do primeiro,
ȱȱȱ³ȱȱȱǻŗŞśŗȱȬȱŗŞşŗǼǯ
ȱȱ ȱ ȱȱ øǰȱ ȱȱ ȱ ȱ
ǰȱȱÇȱȱŗŞŞşǰȱȱȱâȱȱ
da atual e com ornamentação mais rebuscada. A ampliação do
ȱȱŗşŘŞǰȱȬȱȱę³¨ȱȱȱ
atualidade, resultou na construção da ala sul, das torres e pontes,
ȱȱ·ȱȱȱ³¨ȱęǯ
A primeira grande obra de recuperação do Mercado realizada
ȱ ŗşŞŜǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȧ ǰȱ ȱ ¥ȱ ę³¨ȱ
parte das características originais que havia se perdido ao longo
dos anos, como as coberturas das torres e as portas de madeira,
·ȱ ȱ ¤Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ³¨ǯȱ
ǰȱȱȱ¹ȱȱŘŖŖśȱȱȱǰȱȱȱ
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ȱŝȱȬȱȱøȱàȱȱ³¨ȱȱȱǰȱȱŗşśŖǯ

Fonte: Acerco da Casa da Memória de Florianópolis.

ȱȱȱ¡ȱǰȱȱ£ȱȱȱ
ȱ ȱ ³¨ǰȱ ȱ ÇȬȱ ¥ȱ ³¨ǯȱ ȱ
obra, houve a substituição da estrutura de madeira da cobertura
ȱ ȱ ¤ǲȱ ȱ ȱ ȱ ¡³¨ȱ ȱ ȱ ³ȱ
originais das colunas de ferro trabalhadas e que originalmente
faziam parte da estrutura de sustentação da cobertura; a
atualização da infraestrutura e a nova compartimentação interna,
ȱȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱ
utilizando blocos estruturais.
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ
“Armazém do Mercado”, para resgatar a ambientação de um
antigo armazém, como espaço de memória desta prática comercial
do início do século XX. Porém, inicialmente foi utilizado como
farmácia popular, conforme determinação do gestor da época.
Com a necessidade de abertura de edital para a nova ocupação do
Mercado Público, entre 2011 e 2012 foram realizadas discussões
øȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
proposta do “Armazém do Mercado” mantida.
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ȱŞȱȬȱȱøȱȱȱȱȱȱȱǯ

Fonte: Acerco da Casa da Memória de Florianópolis

ȱ ³¨ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ŘŖŗŚǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Cultura recebeu a administração do espaço e sugeriu instalar no
local o museu da renda, inviabilizada pela ausência de museólogo
na Prefeitura. Como alternativa, foi proposta a instalação
ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ¡³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
como contraponto ao crescente desinteresse das rendeiras na
ȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ ęȱ
ȱȱȱȱ³¨ǰȱęȱȱȱȱ
ȱ¤ǯȱǰȱȱŘŖŗśȱȱȱȃ£·ȱȱȄȱȱȱ
teve seu espaço remodelado após a inauguração, por meio da
parceria entre a Mostra Casa Cor e a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Como resultado da implantação deste espaço,
a prática tradicional da renda tem sido revitalizada, apesar da
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ
£³¨ȱâǯ
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Na estrutura da administração municipal o Mercado Público
está vinculado à Secretaria Municipal de Administração e o
ȃ£·ȱ ȱ Ȅǰȱ ¤ȱ ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
Florianópolis Franklin Cascaes.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel tombado individualmente pelo Decreto Municipal nº
ŖřśȦŗşŞŚǯ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal
ķȱ ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱ ę³¨ȱ ęȱ ȱ ŗȱ ȱ ȱ
ȱķȱśŘŗȦŗşŞşǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ȱę³¨ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito Sede, o
que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014, Plano Diretor
de Urbanismo de Florianópolis.

Serviço
Armazém da Renda 1
Endereço

ȱȱǰȱķȱŘśśȱȬȱ¡ȱŝŞȱȱȱ
Público, Ala Norte.
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡ȬȱȱŖŞȱ¥ȱŗşǯȱȱ¤ǰȱ
das 09h às 14h.
A política de uso do espaço prevê a utilização de qualquer
rendeira do Município.
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¹
CMPCF, Ficha de avaliação de equipamento cultural, Florianópolis, 29 de
junho 2017.
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3.1.3 Mural da Cultura – Mercado Público de
gggg Florianópolis
ȱşȱȮȱ¡³¨ȱȱȱȱȱ ·ȱȱȱǯ

ȱŗŖȱȮȱ³¨ȱȱȱȃȄȱȱȱȱ ǯ
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..........

ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
Ala Norte do Mercado Público de Florianópolis, imóvel tombado
ȱâȱàȱȱÇȱȱÇǯȱ
As duas paredes onde este mural está instalado foram resultados
da proposição de uma nova compartimentação interna, motivada
pelo arruinamento da compartimentação original, em vista do
¹ȱ ȱ ȱ ŘŖŖśǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱ¡ȱǯȱȬȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ȱ ¡³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
visuais partiu do IPUF/SEPHAN, responsável pela preservação
ȱâȱȱǰȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱŘŖŗśǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱ
Cultura.
Inicialmente o mural foi inspirado nos resultados do projeto
“Território das Artes” realizado em 2013. O referido projeto tinha
por objetivo levar a arte para diversas áreas da cidade. No âmbito
deste projeto, uma das paredes foi utilizada para inserir o painel
de Fabiola Escaranto, que permitiu ao público interagir com a
obra. A partir desta iniciativa, motivada pelo interesse do público
e o zelo dos permissionários com a obra, foi viabilizado o Mural
ȱǯȱȱȱȱȱ·ȱ¡ȱȱ¦ȱ
com duração de dois meses, sendo uma obra de artista com
trajetória consolidada e uma obra de artista iniciante. As obras
¡ȱ¨ȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯ
ȱŗĶȱ¡³¨ȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱǰȱ
ę¡ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱ ŘĶȱ ¡³¨ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¡³¨ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ¹ȱȱȱęȱȱȱȱ³ȱȱȱ
sem pagamento do artista, não houve interessados. Desde então,
ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Cultura.
ȱ ŘŖŗśǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Municipal de Florianópolis realizou algumas intervenções no
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Mercado Público para dotar os espaços coletivos com mobiliário
adequado à sua função. Entre as novas proposições está o atual
Mural da Cultura1.
Na estrutura da administração municipal o Mercado Público
está vinculado à Secretaria Municipal de Administração e o
ȃ£·ȱ ȱ Ȅȱ ¤ȱ ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ
Florianópolis Franklin Cascaes.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel tombado individualmente pelo Decreto Municipal nº
ŖřśȦŗşŞŚǯ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal
ķȱ ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱ ę³¨ȱ ęȱ ȱ ŗȱ ȱ ȱ
ȱķȱśŘŗȦŗşŞşǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ȱę³¨ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǻȬŗǼȱ
pela Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito
Sede, o que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014,
Plano Diretor de Urbanismo de Florianópolis.

1 Autoria do arq. Carlos Lopes.
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Serviço
Mural de Cultura
Endereço

ȱȱǰȱķȱŘśśȱȬȱȱøǰȱȱ
Norte (corredor)
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡ȬȱȱŖŞȱ¥ȱŗşǯȱȱ¤ǰȱ
das 09h às 14h.
Contato

ǯěȓǯ
A política de uso do espaço é realizada por meio da
seleção dos interessados, avaliados por técnicos da SECULT
e FCFFC.

¹
CMPCF, Ficha de avaliação de equipamento cultural,
Florianópolis, 13 de junho 2017.
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3.1.4 Galeria Municipal de Artes no Mercado Público

ȱŗŗȱȮȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱøȱǯ

ȱŗŘȱȮȱȱȱȱȱȱ¡³¨ȱȱ¤ȱǯ
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A Galeria Municipal de Artes está localizada no piso superior
da Ponte do Mercado Público entre as torres, voltada para o Largo
ȱ¦ǰȱà¡ȱȱ£·ȱȱǯȱȱàȱ¤ȱ
ȱ ȱ âȱ àȱ ȱ Çȱ ȱ Çǰȱ
tendo em vista sua importância histórica e cultural.
A ponte onde se situa a Galeria Municipal de Artes data
de 1928, resultado da ampliação do segundo Mercado Público,
que incorporou uma segunda ala, construída sobre um aterro,
as duas pontes que interligam as duas alas e as quatro torres.
·ȱ ęȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ę³¨ǰȱ Ȭȱ
na linguagem eclética. Internamente este espaço recebeu diversas
funções ao longo dos anos, sendo inicialmente utilizada por
setores administrativos da Prefeitura Municipal até 1986, quando
foi realizada a primeira obra de recuperação do imóvel2. Após
esta recuperação, o espaço foi ocupado, durante algum tempo,
por um restaurante de comida típica da Ilha de SC3ǰȱ ęȱ
posteriormente desocupado por um longo período, devido ao seu
estado de conservação e a ausência de acessibilidade. Somente
após a última recuperação global do Mercado Público e que dotou
ȱę³¨ȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ
ocupação da ponte com a “Sala de Atos” da Prefeitura Municipal
ȱ àǯȱ Ȭȱ ȱ ȱ ¡¨ȱ ȱ ȱ
Município para receber as solenidades da Prefeitura, que foi
ȱȱȱȱŘŖŗśǯȱȱ
ȱ
ȱȱ¡ȱȱȱ£ȱȱ£³¨ǰȱ
banheiros, acesso por escadas e elevador para portadores de
necessidades, adequado às normas de acessibilidade. A sala
principal é ampla, arejada e bem iluminada, apresentando janelas
de abrir com bandeira e verga em arco pleno.
A “Sala de Atos” do Mercado Público teve sua primeira
¡³¨ȱȱȱȱȱȱŘŘȱȱȱȱŘŖŗŝǰȱȱ
2 Projeto de autoria do IPUF/SEPHAN.
3 Restaurante Pirão.
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ȃȱȱȱȄǯȱȱ¡³¨ȱȱȱ³¨ȱȱ
³ȱ ȱ ȃ ȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ¡ȱ
obras de artistas locais, utilizando diferentes técnicas como a
cerâmica, esculturas em madeira e papel machê, pinturas e rendas,
ȱȱȱȱ ¨ȱ¤ȱȱȱǻ Ǽȱȱȱ¡ǯȱ
ȱ
ȱ ȱ ³ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ
cessão de uso à Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, para
uso permanente como Galeria Municipal de Artes. O objetivo
desta Galeria de Artes é mostrar a produção dos artistas locais,
direcionada à cultura popular e valorizando as obras e legados
que compõem a história de nossa Cidade.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel tombado individualmente pelo Decreto Municipal nº
ŖřśȦŗşŞŚǲȱ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal
ķȱ ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱ ę³¨ȱ ęȱ ȱ ŗȱ ȱ ȱ
ȱķȱśŘŗȦŗşŞşǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ȱę³¨ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito Sede, o
que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014, Plano Diretor
de Urbanismo de Florianópolis.
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Serviço
Galeria Municipal de Artes no Mercado Público
Endereço

ȱȱǰȱķȱŘśśȱȬȱȱȱøǰȱ
ȱȱȱ
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡Ȭȱȱŗřȱ¥ȱŗşǯȱȱ¤ȱ
das 09h às 13h.

¹
ĴǱȦȦ

ǯǯǯǯȦȦǰȱȱȱŖřȦŖşȦŘŖŗŝǯ

ĴǱȦȦ

ǯǯǯǯȦȦ
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3.1.5 Escola Livre de Artes – Escola Básica Silveira de
............Souza
ȱŗřȮȱ¤ȱȱȱȱ¤ȱȱȱ£ǯ

Figura 14 – Salas de aula e de ensaios.
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A Escola de Música está sediada no antigo Grupo Escolar
ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱ
ǯȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Catarina e a segunda escola pública fundada pelo governador
ȱ ǰȱ ȱ ŘŞȱ ȱ ȱ ŗşŗřǯȱ ȱ ·ȱ ȱ Çȱ
com o propósito de oferecer educação gratuita e de qualidade
para crianças e adolescentes.
O nome da escola homenageia o advogado, jornalista, poeta
e político João Silveira de Souza, nascido em Desterro em 1824 e
que escreveu o livro de poemas Minhas Canções (1849).
O imóvel é composto por duas alas simétricas, onde havia
ȱ³¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
Interno dos Grupos Escolares de 1914, cada edifício deveria ter,
no mínimo, oito salões para cada uma das quatro classes das duas
seções. Deveria ter ainda um gabinete para o diretor e outro para
ȱȱǰȱȱâȱȱȱǰȱǰȱ£ǰȱ
banheiros e pátios arborizados, sendo que o pátio possui duas
jaqueiras centenárias.
ȱȱ ȱȱȱȱȱ¤ȱȱŗşŝŗȱȱ
ȱȱȱȱśŖŖȱǯȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱ
ęȱǰȱȱȱ¡Ȭȱȱ ȱȱȱȱ
médicos Paulo Fontes e Ferreira Lima, entre outros. Apesar de ter
sido restaurada em 2004, a unidade de ensino estadual funcionou
somente até novembro de 2009, quando foi desativada e o imóvel
cedido à Prefeitura Municipal de Florianópolis para instalação da
Escola Municipal de Música e do Núcleo de Educação de Jovens
ȱȱȬȱȱ ǯ
Em 2012 o imóvel foi cedido para a realização da Mostra Casa
Nova, oportunidade em que foi realizada uma recuperação parcial
do imóvel.
Desde o início do ano de 2017, a Escola de Música está fechada,
sendo previsto o reinício de suas atividades no segundo semestre,
com a alteração da sua denominação para “Escola Livre de Artes”,
ȱęȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱ
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as artes cênicas, esta última representada pelo teatro e pela dança.
ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ ³ȱ ȱ àǰȱ ȱ
ȱ ȱ øȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱȱ Ȭȱ ȱ ȱ
está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação,
sendo que a Escola de Música/Escola Livre de Artes está sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte
e Juventude por meio da Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal
ķȱ ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱ ę³¨ȱ ęȱ ȱ ŗȱ ȱ ȱ
ȱķȱśŘŗȦŗşŞşǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ȱę³¨ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito Sede, o
que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014, Plano Diretor
de Urbanismo de Florianópolis.

Serviço
Escola Livre de Artes
Endereço

ȱȱȱǰȱķȱřřŚǰȱǯ
Contato

(48) 3225-2083
escolalivredemusicacentro@gmail.com
A utilização do espaço para os ensaios é solicitada por meio
de ofício.
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¹
PMF, Circuito Cultural de Florianópolis. Florianópolis, 2000.
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3.1.6 Casa da Memória de Florianópolis
ȱ ȱ ³¨ȱ £Ȭȱ à¡ȱ ¥ȱ ³ȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǯȱȬȱȱĚ¹ȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ȭȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
¨ȱǰȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱ
boleada, a partir da qual se dá o acesso principal, por uma pequena
escadaria em granito. A sua arquitetura é valorizada pelas longas
aberturas, guarnecidas com bandeiras em arco pleno, esquadrias
em madeira e vidros jateados. As fachadas das esquinas, ornadas
ȱ¡ȱ·ȱȱ¡ȱȱǰȱ¨ȱȱȱ
guirlandas em massa e uma platibanda com recortes circulares,
numa insinuação ao Art Nouveau, estilo ainda em moda, nas
ȱ·ȱȱ·ȱǯȱȱȱȱÇȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȬȬǰȱ ȱ
por um marco de madeira escura ricamente trabalhada. Forros
em madeira com largas molduras, as escadas, salão, porão e
corredores imprimem atmosfera solene à casa, favorecida pelo pé
direito elevado e longas portas e janelas.
A Casa da Memória de Florianópolis foi inaugurada em 30 de
março de 2004, é um Centro de Documentação da vida social e
cultural, pesquisa e preservação da memória do Município. A
³¨ȱ äȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ
com 40 lugares onde são realizados cursos, palestras, lançamentos
de livros e eventos culturais.
Além de desenvolver projetos voltados à preservação do
âȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ęǰȱ Çǰȱ ęǰȱ ǰȱ Ȃǰȱ ęȱ
de áudio com músicas e programas de rádio das décadas de
1940 a 1970, livros e documentos de diversas épocas, incluindo
o “Arquivo Zininho,” acervo pessoal do poeta Cláudio Alvim
ǯȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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gerações futuras, considerada uma referência para estudantes,
professores, turistas, pesquisadores em geral, onde se encontra
um rico acervo para consulta sobre a história local.
Os acervos são constituídos, basicamente, por reproduções
ou originais em suportes de áudio, de imagem, e de audiovisual,
ȱ ǰȱ ȱ ¡ǰȱ ¤ęȱ ȱ
¤ęȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
valor histórico para cidade, fruto de transferência, doação ou de
pesquisas desenvolvidas pela Casa da Memória de Florianópolis.
ȱę³¨ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ ȱÇȱ
de Florianópolis; condutores culturais fazem periodicamente
caminhadas pelo Centro Histórico com turistas de várias partes
do mundo, mostrando que nossa Cidade é um Museu, e a Casa da
àȱȱàȱȱȱȱâȱȱ
ȱȱȱâȱ àȱǯȱȱ³¨ȱȱ
ȱȱȱȱŝǯśŖŖȱǯ

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel inserido no conjunto tombado pelo Decreto Municipal nº
ŘŝŖȦŗşŞŜǲȱę³¨ȱęȱȱŘȱȱȱȱ
ķȱśŘŗȦŗşŞşǯ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
Lei Complementar nº 001/1997, Plano Diretor do Distrito Sede, o
que foi reiterado na Lei Complementar nº 482/2014, Plano Diretor
de Urbanismo de Florianópolis.
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ȱŗśȱȬȱȱȱ¡ȱȱȱȱàȱȱàǯ

ȱŗŜȱȬȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ ǲȱ³ȱȱ
¡³¨ǲȱȱȱȱȱȱǯ
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Serviço
Casa da Memória
Endereço

ȱȱǰȱķȱśŞǰȱǯ
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡ȬȱȱŗŖȱ¥ȱŗŘȱȱȱŗřȱ¥ȱ
19h.
Contato

ǻŚŞǼȱřŘŘśȬŘŖŞřȱȬȱǻŚŞǼřřřřȬŗřŘŘ
Ěȓǯ
O equipamento oferece: biblioteca; banco de imagens;
banco de áudio grauitos e abertos ao público para consulta.
àȱȱ³ȱȱ¡³¨ȱÇȱȱȱ
ȱęȱǯ

¹
ȱȬȱ  ȱȱ ȱȱȱ X 
 ǰȱȱǯȱàȱǯȱàǱȱ³¨ȱȱ
Cascaes, 2008.
 ǰȱȱ¤ȱǯȱ³¨ȱȱ³¨ȱȱȱȱ
Documentação de Florianópolis: Casa da Memória. Florianópolis, 2009. TrabaȬ
lho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo.UNISUL.
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3.1.7 Teatro da UBRO - União Beneficente Recreativa
..........Operária
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
no centro da cidade, é de propriedade do Estado de Santa Catarina
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ âȱ àǰȱ Çȱ ȱ ȱ
do Município. Apresenta inestimável valor cultural, sendo
possivelmente o único referencial da memória do teatro popular
em Florianópolis.
ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¥ȱ ³¨ȱ ȱ ¨ȱ ęȱ
ȱ ¤ȱ Ȭȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
privado inaugurada em 17 de setembro de 1922, por iniciativa do
operário Agenor Luiz Carlos. Formada por operários, comerciários
e funcionários públicos, entre seus objetivos constavam o
desenvolvimento intelectual de seus sócios, o oferecimento de
apoio moral, a organização de festas e apresentações artísticas,
além da assistência pecuniária a sócios necessitados.
ȱ ŗşŘśȱ ȱ ŗşŘŝǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
órgão literário da época que rivalizou com a Academia de Letras
de Santa Catarina ao reunir entre seus sócios mulheres, negros
ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ǰȱȱǰȱ ¨ȱȱ øȱȱ
Nagib Nahas, respectivamente.
Foi na área teatral que a sociedade se destacou, registrando
ȱ¤ȱȱǯȱȱŗşŘŝȱȱŗşśŗȱÇȱȱȱ
de teatro que fazia apresentações na própria sede, e por vezes
ȱ ȱ ȱ ȱ àǰȱ ¨ȱ ·ǰȱ ³ǰȱ ȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ǰȱ ȱ
em algumas ocasiões integrou elencos de companhias que se
apresentavam em Florianópolis, como as de Procópio Ferreira e
ȱǯȱ·ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱ·ȱǻǼǯ
ȱȱȱȱàȱǰȱȱŗşśŗǰȱȱ³¨ȱȱ
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ȱ ȱ ȱ ȱ ¹ǯȱ ȱ ȱ ȱ àȱȱ
razoavelmente, e o pagamento das mensalidades supria apenas
ȱȱȱęǯ
A partir da década de 1960 o prédio começou a ser desativado,
ocorrendo gradualmente sua degradação física.
Na década de 1970 o prédio foi quase que totalmente abandoȬ
nado, e na década de 1980 foi declarado de utilidade pública para
ęȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȬ
³¨ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ ³ȱķȱŞǯŚśŚǰȱ
de 09 de março de 1932.
Em meados de 1992, parte da parede do pavimento superior da
ȱȱȱȱȱȱȱę³¨ȱǰȱ
em virtude do péssimo estado de conservação em que se enconȬ
ǯȱȱ¨ȱȱę³¨ȱȬȱǯ
ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ações empreendidas pela Fundação Catarinense de Cultura, e
pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio do IPUF, em
ȱȱȱàȱȬǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ³¨ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱęȬȱȱ¹ȱ
do direito de construir incidente sobre o terreno do Teatro, para o
acréscimo de área na construção do edifício vizinho.
Em julho de 2000 o imóvel é cedido pelo Estado de Santa
Catarina ao Município de Florianópolis para a promoção das
atividades relacionadas às artes cênicas, sob responsabilidade da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.
Foi reinaugurado em 03 de outubro de 2001, atendendo um
antigo desejo da classe artística e da população. Possui um auditório
de 94 lugares, camarins, banheiros, salas de administração e de
ęǯȱȱŘŖŖŜǰȱȱ³ȱȱȱȱ³¨ȱ
cênica, sonorização e climatização, além de um piano armário
Essenfelder, fabricado em 1994.
Desde a reinauguração foram realizadas diversas pautas, entre
ǰȱäǰȱȱ¤ǰȱȱ¤ǰȱęǰȱ
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ȱŗŝȮȱȱȱ¡ȱȱę³¨ǯ

Figura 18 – Espaço interno do teatro.
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lançamento de CD, shows musicais, apresentação de orquestras,
espetáculos de danças e festivais de teatro.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel tombado individualmente pelo Decreto Municipal nº
ŖŜşȦŗşŞŜǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱę³¨ǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯ

Serviço
Teatro da UBRO
Endereço

Escadaria Pedro Soares, nº 87, Centro.
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡Ȭȱȱŗřȱ¥ȱŗşǯȱ
Contato

ǻŚŞǼȱřŘŘŘȬŖśŘşȱ
ȓǯ
Utilização do espaço mediante seleção por edital.

¹
ǰȱȱȱȱȱǰȱàǰȱȱŘŖŖŖǯ
ǯǯǯǯȦȦȦ¡ǯǵƽƸȬ
ƸȱȱŖŚȱȱȱȱŘŖŗŝǯ
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3.1.8 Biblioteca Pública Municipal Prof. Barreiros Filho
ȱŗşȱȮȱȱ¡ȱȱę³¨ǯ

Figura 20 – Acervo com obras de autores catarinenses, nacionais e internacionais.

Figura 21 – Espaço de literatura infantil.
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ȱ ȱ øȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ·ȱȱȱķȱŘŜŞȱȱŗŖȱȱȱȱŗşśŜǯȱȱȱ
se instalar em vários espaços provisórios, em 29 de dezembro de
ŗşŞŞǰȱȱȱȱàȱ¥ȱȱ ¨ȱȱȱǰȱķȱ
ŗŗŜŖǰȱȱȱȱ¤ǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¤ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ·ȱ ȱ
¡³äǰȱȱȱȱęǰȱȱȱȱ
a formação cultural e educacional da região4.
A instituição conta com auditório com capacidade para 110
ǰȱ ǰȱ ǰȱ ęǰȱ ȱ ¥ȱ ǰȱ ȱ
de processo técnico e salas com cursos livres de dança, música,
cerâmica, bordado e pintura.
Também é oferecido pela instituição, a Educação de Jovens
e Adultos – EJA, ministrado por professores da rede municipal
de ensino e voluntários que desenvolvem projetos para toda a
comunidade da região continental.
ȱ ȱ ¤ęȱ ȱ ȱ ȱ ŝŘȱ ȱ Çǰȱ
entre literatura catarinense, brasileira, estrangeira e infantil, livros
didáticos do ensino fundamental, médio e universitário, de jornais
diários, revistas, enciclopédias e demais obras de referência, além
de áudio, vídeo e material acessível para pessoas portadoras de
ę¹ǯȱ
ȱ ȱ øǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
acesso à informação aos seus usuários, necessita de atualização
permanente e contínua de seu acervo, o que não tem ocorrido nos
øȱǯȱȱȱȱȬȱȱȱ¥ȱ
ęȱ·ȱȱȱ¤ȱȱǰȱ
e com certa precariedade devido ao tempo de uso. Sua pequena
e parcial atualização tem ocorrido apenas com a doação da
comunidade, havendo a necessidade de doações sistemáticas por
parte dos órgãos públicos responsáveis.
4 Conforme consta no site da PMF, acessado em 03/09/2017.
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ȱȱȱȱøȱ·ȱȬȱȱȱȱ¹ȱ
cultural em âmbito nacional. Para tanto, estimula a cultura literária
através da disseminação da informação, atendendo a comunidade
de forma cooperativa, contribuindo para a qualidade da formação
cidadã, bem como, incentivo à pesquisa.
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ øȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¥ȱ ȱ
Municipal do Continente.

Serviço
Biblioteca Municipal prof. Barreiros Filho
Endereço

ȱ ¨ȱȱȱǰȱķȱŗŗŜŖǰȱȱȱ¤ǯ
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡ȬȱȱŖŞȱ¥ȱŗşǯȱ
Contato

ǻŚŞǼȱřŘŝŗȬŝşŗŚ
ǯȓǯ
Aberto ao público.

¹
ǱȦȦ
ǯǯǯǯȦȦȦ¡ǯǵƽǭȬ
ƽŘǯȱȱȱŖřȦŖşȦŘŖŗŝǯ
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3.1.9 Museu do Presépio
ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ³äȱȱȱ
øȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
Florianópolis.
A área que atualmente representa o bosque tem
¡ȱ ŗŖǯŖŖŖȱ Ŷȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ǰȱ
a antiga casa de chácara de características luso brasileiras do
período colonial que atualmente sedia o museu e construída
ȱȱęȱȱ·ȱ ǰȱȱȱǰȱ
representativa das habitações de área rural.
ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ £ȱ ȱ¹ǰȱȱ ȱ
¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ äȱ
£ǰȱȱȱŗŖŘȱŶȱȱ¤ȱÇǯ
Inicialmente a área pertencia à Mitra Metropolitana de
Florianópolis, que mantinha um caseiro como moradorś, que ali
ȱę¡ȱȱȱǰȱȱȱȱÇǯȱȱ·ȱ
de 1970 o padre da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Santa
Terezinha deu autorização para a ocupação da área por um novo
caseiro6.
O Decreto Municipal nº 087/77 autorizou a Prefeitura Municipal
de Florianópolis a desapropriar o imóvel, para o qual foi depositado
à Mitra Metropolitana, a importância de Cr$ 831.936,77. A partir
desse ato, em 19 de abril de 1978, a Prefeitura obteve a emissão
provisória da posse do imóvel. Após contestar o valor depositado,
a Mitra Metropolitana reconhece a Prefeitura como proprietária
do imóvel.
ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ âȱ ȱ Çȱ ȱ
Florianópolis se cumpriu somente em início de 1999, após a
5 Sr. Paulo Rieg.
6 Sr. Pedro Ermídio da Silva.
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ȱŘŘȱȬȱȱȱȱȱȱȱ³äȱȱ·ǯȱȱ

ȱŘřȱȬȱȱ³¨ȱȱ·ȱȱȱȱǯ
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conclusão de ações judiciais7 e da ação de despejo.
A Lei Municipal nº 3409 de 26 de junho de 1990 denominou
ęȱȱ¤ȱȱȃȱȱȱȄǯ
Para transformar o bosque em centro de lazer e contemplação
do ambiente natural foram realizadas obras de revitalização do
ǰȱȱȱÇȱȱ³¨ȱȱę³¨8 para sediar
o Museu do Presépio, que se iniciam em 2000.
ȱȱęȱȱȱ£9 ocorreu no aniversário
de Florianópolis, em 23 de março de 2002. O tombamento da
antiga casa de chácara pelo Decreto Municipal nº 1370 de 27 de
março de 2002, é assinado dias após a abertura do bosque.
O Museu do Presépio foi criado pela Lei Municipal nº 6.839
ȱ Ŗŝȱ ȱ ȱ ȱ ŘŖŖśȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¡³äǰȱ¹ȱȱǰȱȱ£ȱȱȱ
centro de criatividade, no antigo engenho. Seu acervo é composto
ȱ ŗŖśȱ ·ǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
vários estados brasileiros e também de países do continente
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ·¡ǰȱ ·ȱ ȱ Çȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ǰȱ øȱ ǰȱ
Alemanha e Portugal e do continente asiático como Israel.
A gestão do Museu do Presépio está sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal do Continente.

³¨ȱȬȱȱ
ȱę³¨ȱȱȱȱȱȱ·ȱ¤ȱȱȱ
Decreto Municipal nº 1370 de 27 de março de 2002.

7 Ingressadas pelo Sr. Pedro Ermídio da Silva, antigo caseiro.
8 O Projeto de Restauração foi elaborado pelo IPUF/SEPHAN.
9 O Bosque possui três trilhas ecológicas, um parque infantil, espaços para lanches,
jogos e atividades lúdicas, horta com plantas medicinais, viveiro com pássaros e coelhos
e tanque com tartarugas de água doce, além das galinhas e galos vivendo soltas na área.
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Serviço
Museu do Presépio
Endereço

ȱ ¨ȱȱǰȱķȱŗŖŝŖǰȱǯ
Dias de funcionamento

³ȬȱȱȱȱŖŞȱ¥ȱŗŝřŖǯȱ
Contato

ǻŚŞǼȱřřŚŞȬŚřŘŞ
Aberto ao público para visitação com entrada gratuita.

¹
ǰȱȱȱ³¨ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȬȱȱȱ
£³¨ȱàȱȬȱȱȱǯȱȱŘŖŗřǯ
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3.2 Equipamentos da região Sul
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3.2.1 Casarão dos Pilotos do Antigo Campo de Pouso
...........do Campeche

Figura 24 – O imóvel mantém arquitetura original do início do século XX.

ȱŘśȱȮȱȱ¡ȱȱǰȱȱȱȱȱÇǯ
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O Campo de Aviação do correio aéreo da Compagnie Générale
·ȱǻǯ ǯǯǰȱȱȱǼȱȱÇȱȱęȱ
da década de 1920 em Florianópolis, no bairro do Campeche, no
sul da Ilha de Santa Catarina. Durante décadas foi componente
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¦Ȭȱ ȱ
percorria três continentes, tendo mais de 28 escalas entre as quais
ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ
àǰȱȱǰȱ·ȱȱȱȱǯȱ
ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȃ¨ȱ ȱ Ȅȱ ȱ
àǰȱ Çȱ ȱ ŗşŘŞȬřŖȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
estrutura do Correio Aéreo Postal da época, sendo possivelmente
ȱ øȱ ȱ âȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ
ǯȱ ·ȱ ŗşŚśȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ
Casa de Piloto, residência do administrador e abrigo (dormitório
e refeitório) dos pilotos franceses. Era conhecida por “popote”,
denominação francesa de refeitório. Serviu também como
Estação de Passageiros. Era também chamada de “batiment”. Os
moradores locais cozinhavam e lavavam para os aviadores. A
sinalização dos voos noturnos era feita não só na pista, como por
meio de lampiões localizados no alto do Morro do Caboclo, hoje
chamado de Morro do Lampião.
ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
protegidos por tombamento municipal, em vista da sua
¦ȱ àǰȱ âȱ ȱ Çǯȱ ·ȱ ȱ
ę³¨ȱ ·ȱ ȱ ¦ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ŗŚȱ
âǰȱȱȱȱ¤ǰȱȱàȱ
àȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ·ȱȱȱ
bases para as torres das antenas, demolidos em 1960. O hangar foi
ȱȱŗşśŗȱȱȱȱȱȱ·ǯȱȱȱ
ȱęȱȱȱȱȱȱ ȱȱ¥ȱȱ
ȱȱ³¨ȱȱȱ¤ȱȱȱ
Gomes e o Posto de Saúde.
ȱȱȱę³¨ȱ·ȱȱȱ ¹ȱȱ
Campeche, pela Associação dos Moradores do Campeche e como
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moradia dos descendentes da antiga professora da escola que lá
ȱ ǯȱ ȱ ę³¨ȱ Ȭȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
conservação necessitando urgentes obras de restauração.
ȱ Çȱ ¤ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ę³¨ȱ
com a instalação do “Memorial dos Pilotos e Pescadores Antoine
Ȭ¡·¢Ȅǯȱȱȱ¤ȱȱ£ȱȱŘŖŖşȱ
pela Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes e a
³¨ȱ·ȱ¤ȬȱȱȱȱȱȱȱŘŖŗŝǯ

³¨ȱȬȱȱ
O antigo Campo de Pouso do Campeche está tombado pelo
Decreto Municipal nº 13.707/2014, de 17 de novembro de 2014.

Serviço
Casarão dos Pilotos
Endereço

Av. Pequeno Príncipe, s/n, Campeche.
Dias de funcionamento

Temporariamente fechado.
A ocupação do local está em situação de comodato e o
projeto está sendo organizado.

¹
IPUF, Processo de Preservação: Tombamento e enquadramento em
categorias de preservação do Conjunto Histórico e Paisagístico do antigo
Campo de Pouso do Campeche, Florianópolis, janeiro de 2014.
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3.3 Equipamentos da Região Leste
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3.3.1 Centro Cultural Bento Silvério / Casarão da Lagoa/
...........Casa das Máquinas
ȱȱ³¨ȱ¤ęȱȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱ
localizadas em um dos locais de grande interesse turístico e de
lazer da Ilha de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição, diante da
Praça Pio XII.
Situado no centro da Lagoa da Conceição, o conjunto de
äȱ ȱ ȱ âȱ Çȱ ȱ Çȱ
àȬ³¨ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ę³äȱ ȱ
acordo com sua utilização, à época construída para sediar uma
³¨ȱ¤ęȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱę³äȱ
ȱ ¡ȱ øȱ ȱ ȱ âȱ ȱ
Ilha, e portanto, uma raridade, demonstrando sua singularidade
ȱȱâȱȱȱÇǯȱȱ³¨ȱ
do prédio ocorreu em 1912, mas a antiga estação funcionou
ȱ·ȱŗşŗŚǯȱȱàȱȱęȱȱȱÇȱȱ
³äȱȱ³¨ȱ¤ęȱ·ȱǰȱȱȱȱ
estrangeiros, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, todos
abandonaram o local.
ȱ³¨ȱ¤ęȱǰȱȱ·ǰȱȱȱȱ
mais modernas do mundo e tinha como função apoiar a navegação,
tanto costeira quanto transatlântica, nacional e internacional. Com
ȱǰȱȱę³¨ȱȱȱȱȱǰȱ
como residência para os funcionários dos Correios e Telégrafos.
ȱę³¨ȱȱȱȱ¹ȱȱȱ
da elevada altura de seu pé direito, da planta retangular e da
ę³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ
das fachadas.
ȱȱę³¨ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ
³äȱȱȱ³¨ȱȱǰȱÇȬȱȱ¡ȱ
ȱ·ȱȱȱȱęȱȱȱ¤ȱȱ³¨ȱ
¤ęǯ
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ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ âȱ âȱ ȱ
àȱ ȱ ŗşŞśǰȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ¦ȱ
histórica. Neste mesmo ano, o imóvel foi objeto de recuperação
ȱȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱȱȱȱ
ęǰȱȱ·ȱȱȱ³¨ȱȱ³äȱÇȱ
e culturais de vários gêneros.
Além do espaço das rendeiras, o centro cultural conta ainda
com uma biblioteca para as crianças da comunidade, videoteca,
gibiteca e sala de reuniões. O principal objetivo do espaço
é preservar a memória e promover o resgate da história e das
tradições culturais de base açoriana.
O imóvel foi transferido para a Prefeitura de Florianópolis
ȱ·ȱȱŗşŞŖǰȱęȱȱ¨ǰȱȱȱ³¨ȱȱ
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, que também
é responsável pela Feira da Lagoa, que acontece no seu entorno.
Esta feira conta com a participação de artesões cadastrados, sendo
¹ȱȱȱȱȱ ȱàǰȱȬȱ
numa das principais atividades de encontro e lazer da Lagoa da
Conceição.
ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ·ȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ
espaço para as artes cênicas, com espetáculos de dança, música e
teatro, entre outras atividades artísticas e culturais, atendendo aos
anseios da comunidade.
Este equipamento cultural presta homenagem ao jornalista
ȱȱ·ǰȱȱȱŖśȱȱ³ȱȱŗşśŗǯȱȱ
do Distrito da Lagoa da Conceição, foi um dos mais respeitáveis
repórteres políticos de Santa Catarina. Se destacou nos concursos
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ǰȱ
sendo premiado em diversas ocasiões. Uma de suas obras mais
conhecidas é “Entropia e Evasão: Contos”10. O Centro Cultural
ȱ·ǰȱȱȱȱȱȱàȱȱǰȱ
em 1987.
10 Este livro de contos foi publicado pela UFSC em 1980.
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Figura 26 – Casa das Máquinas.

Figura 27 – Casarão da Lagoa.

Figura 28 – Espaço interno da Casa das Máquinas.
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³¨ȱȬȱȱ
ȱȱ³¨ȱ¤ęȱȱȱȱ³¨ȱȱ
contempla o Casarão e a Casa das Máquinas, está tombada pelo
ȱ ȱ ķȱ ŘŖŞȦŗşŞśǯȱ ę³¨ȱ ęȱ ȱ ŗǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ę³äǰȱ ·ȱ
ȱ¤ȱȱǯȱȱę³¨ȱ¨ȱȱǯ

Serviço
Casarão da Lagoa
Endereço

ȱ ȱȱȱǰȱķȱśŖǰȱȱ
Conceição.
Dias de funcionamento

Ȭȱȱ¡Ȭȱȱŗřȱ¥ȱŘŖǯȱ¤ȱȱ
domingo das 14h às 19h.
Contato

ǻŚŞǼȱřŘřŘȬŗśŗŚ
ȓǯ
O equipamento oferece: biblioteca, oficina de artesanato, exposição e venda de produtos confeccionados pelas rendeiras. Aberto
ao público para visitação com entrada gratuita.
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3.4 Equipamentos da Região Norte
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3.4.1 Armazém da Renda 02 – Santo Antônio de Lisboa
ȱ£·ȱȱȱŖŘȱȬȱȱȱâȱǰȱķȱŗśǰȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱâȱȱ
ǰȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱęȱ
ȱȱȱȱȱàǰȱâȱȱǯȱȬȱ
ȱ ȱ ę³¨ȱ ·ȱ ȱ ¨ȱ ǰȱ ȱ Çȱ ȱ
arquitetura tradicional brasileira e que mantém o seu interior
original.
Segundo Sérgio Ferreira, foi construída na década de 1910
pelo casal Salim Mansur e Maria Naster Mansur para a instalação
ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ŗşŘŞȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
øȱ ȱ àǯȱ ȱ ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ
residência, comércio e cartório.
ȱ ŗşśřǰȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
adquirido pelo Município, na gestão do prefeito Paulo de Tarso
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ¹ȱȱȱâȱȱǰȱȱȱȱ·ȱ
2007.
ȱ ŘŖŖŝǰȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ âȱ ȱ
Lisboa realizou obras de recuperação, visando a instalação de
uma base da Polícia Militar de Santa Catarina na comunidade,
que permaneceu no imóvel de 2008 a 2013.
Com a desativação do posto policial e a desocupação do imóvel
no início de 2014, o imóvel retornou aos cuidados da Prefeitura.
ȱ ę³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱȱ¡³¨ȱȱ£³¨ȱȱęȱȱȱ
renda de bilro, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura
durante a 21ª Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina (Açor),
realizada em agosto de 2014. O sucesso desta iniciativa contribuiu
ȱȱȱÇǰȱȱŖŝȱȱȱȱŘŖŗśǰȱȱȱàȱ
ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ âȱ ȱ ȱ
(AMSAL) para desenvolver atividades relacionadas à difusão
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Figura 29 – Imóvel tombado em estilo Colonial. À esquerda, no detalhe,
³¨ȱÇȱȱȬȱȱǯȱ

Figura 30 – Composição de imagens com renda de bilro produzida por artesãs
da comunidade.
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cultural e a valorização da história local, sob supervisão da
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱę³¨ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¡³¨ȱ ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
bilro, uma tradição vinda com os imigrantes açorianos.

³¨ȱȬȱȱ
àȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǻȬŗǼȱȱ
ȱȱķŘǯŗşřȦŗşŞśǰȱȱȱȱ¤ȱȱ ȱ
de Santa Catarina, o que foi reiterado na Lei Complementar nº
482/2014, Plano Diretor de Urbanismo de Florianópolis.

³¨ȱȬȱȱ
Imóvel inserido em novembro de 2016 no Tombamento federal
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱ ȱàȱ
ǻ¨ȱȱ ǰȱȱȱ³¨ǰȱȱâȱȱǰȱ
ȱȱǼȱȬȱȱȱȱȱķȱŗŘŝřǲȱǱȱ
conjunto urbano; Ano de abertura do processo: 1988; Situação:
Tombamento Provisório.

Serviço
Armazém da Renda 02
Endereço

ȱȱȱ³ǰȱķȱŗŗŞŖǰȱȱâȱȱ
Lisboa.
Dias de funcionamento

ȬȱȱȱȱŗřřŖȱ¥ȱŗŞřŖǯ

114

¹
ȱ ǰȱ àȱ ȱ ȱ Ȧȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ¹ȱ ȱ
ȱâȱȱǰȱàǰȱȱŘŖŖŝǯ
ǯǯǯǯȦȱȱȱŖŜȦŖŝȦŘŖŗśǯ
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Sobre os autores

ȱ£Ĵȱ é servidora efetiva da Prefeitura

ȱȱàǰȱȱŗşşŚǯȱȬȱ¥ȱ³¨ȱ
na Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes nos
øȱ ŝȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¡ȱ
do Conselho de Política Cultural. Formada em Pedagogia em
Educação Infantil na Universidade Federal de Santa Catarina/
UFSC, Especialização em Alfabetização e mestre em Educação
e Cultura pela UDESC na Universidade Estadual do Estado de
Santa Catarina/UDESC.

ȱ ȱ ȱ ȱ 

é servidor
efetivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Atualmente,
está à disposição da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
Cascaes (FCFFC) como técnico de projetos culturais, assessor
e músico. Além disso, coordena a formação continuada dos
servidores da Cultura no município. Graduado em Pedagogia
ȱęȱȱȱȱȱȱȱȮȱȱ
ǻŘŖŖŝȱ ȱ ŘŖŗŖǼǰȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
University Columbia, New York/USA (2011), mestre em Educação
ȱȱǻŘŖŗŚǼȱȱȱȱȱȱàȬ ³¨ȱ
ȱ³¨ǰȱ·ȱȱȱǻŘŖŗśȱȬȱŘŖŗşǼǯȱȱ¡¹ȱ
ȱ ¤ȱ ȱ ³¨ǰȱ ęǰȱ ·ȱ ȱ Çȱ øǰȱ
pesquisando, principalmente, sobre, Educação, Estética, Políticas
Públicas, Educação de Jovens e Adultos, Formação de Professores,
Currículo, Escolarização, Concepções de Conhecimento e
Epistemologia.

ȱ ȱ 

possui especialização em
Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela Universidade
117

ȱ Çǯȱ 1ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ Çȱ Ȭȱ
Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de
Santa Catarina. Foi Conselheira de Cultura do Estado de Santa
ȱ ȱ ¨ȱ ŘŖŗřȦŘŖŗŚȱ ȱ ŘŖŗśȦŘŖŗŝȱ ǻȱ ȱ
³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ Ǽǰȱ
Conselheira Municipal de Política Cultural de Florianópolis
Ȭȱ ȱ Ȭȱ ¨ȱ ŘŖŗśȦŘŖŗŝȱ ǻȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ǽǯȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ¨ȱ ŘŖŗŖȦŘŖŗřǯȱ ȱ ȱ
professora de artes no ensino fundamental, ensino médio e jovens
e adultos nas redes particular, estadual e municipal de ensino. Tem
¡¹ȱęȱȱ¤ȱȱ³¨ǰȱǰȱ³¨ȱ
Cultural, Gestão de Projetos e Museologia.

ȱ Çȱ 

é servidora efetiva da
ȱ ȱ ȱ àǰȱ ȱ ŗşşŖǯȱ Ȭ
se à disposição da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
ȱȱøȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ
ȱȱàǰȱ·ȱȱȱȱȱ·ȱȱ
ȱ¤ȱȱȱȱȱøȱȱķȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱ
Federal de Santa Catarina/UFSC.

·ȱ possui graduação em Jornalismo (UFSC)

ȱȱǻ  Ǽǰȱȱȱȱȱǻ Ȧ
Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻ ȦǼǯȱ £ȱ àȬ
ȱȱȱȱȱȱ àȱȱȱǻ ȦǼǯȱ
Atua como professor e desenvolve atividades autodidatas na área
ȱøȱȱęǯȱ1ȱȱ Çȱȱȱȱ ȱ
ȱ ¡ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ
ȱǯ

¤ȱ  é bacharel e licenciado em História pela
Universidade de Santa Catarina/UFSC. É presidente do Conselho
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Municipal de Política Cultural de Florianópolis. Desenvolve
ȱ ȱ ¥ȱ Çȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱ³¨ȱȱȱȱ àȱȱȱȱȱ
de História da UFSC e da implementação do sistema de cotas
para alunos negros e de escola pública na mesma instituição.
Pertence ao grupo de Capoeira Angola Palmares/SC, além de
proferir palestras e cursos relativos à temática africana e negra
ȱǯȱ1ȱȱȱȃȱäȄȱǻŘŖŖŝǼǰȱȃȱ
Catarinenses” (2008) e “Diversidade e educação para as relações
étnicoraciais” (2011).

ȱȱ ¢ȱȱȱ¨ȱǰȱȬȱ

ȱàȱȱȦŘŖŖŘǯȱȱȱȱȱȬ
gaganda/1979 Faculdades Integradas Alcantara Machado (FIAM)
ȱȱȱȮȱ³¨ȱȱ ¨ȱȱ ³¨ȱȱ
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)/2007. AdmiȬ
nistradora do Nipocultura – micro empreendedor individual que
atua na divulgação da Cultura Japonesa; secretária da Federação
das Associações Nikkeys de Santa Catarina (FANSC) no biênio
ŘŖŗŚȬŘŖŗŜȱȱŘŖŗŜȬŘŖŗŞǲȱȬȱȱ³¨ȱȱȬ
ȱȱȱȱ ¨ȱǻ Ǽȱȱȱȱ
desde 2016; suplente do Conselho Municipal de Políticas CultuȬ
rais de Florianópolis em Arte Educação desde 2013.

ȱȱ¤ȱȱ formada em:
àȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ
Federal de Santa Catarina/UFSC. Especialização em PsicopedagoȬ
gia pela Universidade do Contestado/UNC. Servidora efetiva da
ȱȱȱàȱȱŗşşŚǯȱȬȱ¥ȱ
disposição da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin CasȬ
caes, nos últimos nove anos, como Técnica da Casa da Memória
de Florianópolis/Centro de Documentação do Município, atualȬ
ȱ¡ȱȱ³¨ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ àȱ
Cultural da FCFFC.
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ȱ Ƚ³ȱ ȱ £ȱ ȱ ³¨ȱ ȱȱ

é cientista Social da área da Antropologia, formada pela
Universidade Federal de Santa Catarina , com especialização em
ȱȱ ¨ȱǰȱȱȱ¤ȱȱâȱ
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ
ȱ âȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ
àǯȱȱęȱȱȱȱ
na Câmara Municipal de Florianópolis desde 2013, com foco
na articulação, planejamento e acompanhamento das políticas
culturais no Município.

£ȱȱ é arquiteta e urbanista formada
pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização
ȱ ¨ȱ ȱ âȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Urbano da América Latina pela Universidade Federal de
Pernambuco e em Desenho pela Universidade Federal de Santa
ǯȱ £ȱ ȱ ¦ȱ Çęȱ ȱ Ȯȱ Ǳȱ
·ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ³¨ȱ Ȯȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ âȱ ȱ ȱ
ȱ ȃȱ ȱ ȱ ûȱ  ȱ ȱ ĚȄȱ
(ZHD), Fulda / Alemanha. Atualmente é presidente da Associação
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ǯȱ ȱ
Conselheira de Cultura do Estado de Santa Catarina nas gestões
ŘŖŗřȦŘŖŗśȱ ȱ ŘŖŗśȦŘŖŗŝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ÇȱȱȱàȱȱäȱŘŖŗŚȱȱŘŖŗśȦŘŖŗŝǯȱ1ȱ
funcionária aposentada do Instituto de Planejamento Urbano de
àȱȬȱ ȱǻȱŗşŞŚȦ³ȱŘŖŗŝǼǰȱȱȱȱ
¤ȱȱ³¨ȱȱâȱȱȱ£ȱǯȱ
ȱȱȱ³ȱȱâȱ àȱÇȱȱȱ
do Município de Florianópolis – SEPHAN, setor vinculado ao
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis por 12 anos.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ęȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ âȱ àȱ
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material do Município, incluindo a produção de mais de uma
£ȱȱȱȱȬǰȱȱȱ¦ȱȱ
e internacional.
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Anexos
ȱǯȱŗŝǯŞşŚǰȱȱŗŞȱȱ ȱȱŘŖŗŝȱȬȱȱȱ
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
ȱ  ȱȱȱȱ ȱ  ȱ
ȱ  X ǰȱ ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ ȱ
ȱ ǯȱ řǯŜśşǰȱ ȱ ŗşşŗǰȱ ȱ ǯȱ ŝǯşŝŚǰȱ ȱ ŘŖŖşǰȱ ȱ ǯȱ ŞǯŚŝŞǰȱ ȱ ŘŖŗŖȱ
ȱ ȱ ȱǯȱ Şķȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ şǯŞŚśǰȱ ȱ ŘŖŗśǰȱ Ǳȱǯȱ ŗķȱ
Compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Plano
ȱȱǰȱȱǱȱ ȱȬȱŖŘȱǻǼȱȱȱ
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC): a)
ȱ³¨ȱǲȱȱǼȱȱǯȱ ȱȮȱŖŘȱǻǼȱȱ
do Conselho Municipal de Política Cultural: a) Cristiane Ugolini;
e b) Suzane Albers. Parágrafo único. A presidência da Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização do Plano Municipal
ȱ ȱ ¤ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
Superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
Cascaes (FCFFC). Art. 2º O prazo de duração desta comissão
será de 12 (doze) meses. Art. 3º Os membros participantes da
¨ȱ ¡¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ
prestação de serviço público relevante, sem prejuízo das funções
ȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱȱȱ·ȱȱę³¨ȱȱ
remuneração especial. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação. Florianópolis, aos 18 de agosto de 2017. GEAN
ȱ ȱ ȱ  ȱ  ȱȱ
 ȱ  ȱȱȱ  ǯ
ȱǯȱŗŝǯŞşśǰȱȱŗŞȱȱ ȱȱŘŖŗŝȱȬȱȱ
A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL
ȱȱȱ ȱ  ȱȱ X ǰȱ
ȱȱȱ³äȱȱȱȱǯȱřǯŜśşǰȱȱŗşşŗǰȱȱ
n. 7.974, de 2009, Lei n. 8.478, de 2010 com base no Art. 8º e a
ȱ ǯȱ şǯŞŚśǰȱ ȱ ŘŖŗśǯȱ Ǳȱǯȱ ŗķȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱǱȱ ȱȬȱŖŘȱ
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(dois) servidores da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
Cascaes (FCFFC): a) Anderson Carlos Santos de Abreu; e b) Adelir
££ȱǯȱ ȱȬȱŖŘȱǻǼȱȱȱȱȱ
ȱÇȱǱȱǼȱ¤ȱ ǲȱȱǼȱȱȱ¡ǯȱ
Parágrafo único. A presidência da Comissão de Planejamento do
ȱȱȱȱ¤ȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
Pereira, Superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes (FCFFC). Art. 2º O prazo de duração desta
comissão será de 12 (doze) meses. Art. 3º Os membros participantes
ȱ ¨ȱ ¡¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ
prestação de serviço público relevante, sem prejuízo das funções
ȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱȱȱ·ȱȱę³¨ȱȱ
remuneração especial. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação. Florianópolis, aos 18 de agosto de 2017. GEAN
ȱ ȱ ȱ  ȱ  ȱȱ
 ȱ  ȱȱȱ  ǯ
ȱǯȱŗŝǯŞşŜǰȱȱŗŞȱȱ ȱȱŘŖŗŝȱȬȱȱȱ
 !ȱ ȱȱȱ  ȱȱȱ
ȱ  ȱ   ȱ ȱ  X ǰȱ ȱ ȱ ȱ
³äȱȱȱȱǯȱřǯŜśşǰȱȱŗşşŗǰȱȱǯȱŝǯşŝŚǰȱȱ
ŘŖŖşǰȱȱǯȱŞǯŚŝŞǰȱȱŘŖŗŖȱȱȱȱǯȱŞķȱȱȱȱǯȱşǯŞŚśǰȱȱ
ŘŖŗśǰȱ Ǳȱǯȱ ŗķȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱǱȱ ȱȬȱŖŘȱǻǼȱȱȱ
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC): a)
ȱ £ȱ ǲȱ ȱ Ǽȱ ȱ Çȱ ǯȱ ȱ Ȭȱ ŖŘȱ ǻǼȱ
membros do Conselho Municipal de Política Cultural: a) Fábio
Garcia; e b) Silvia Conceição. Parágrafo único. A presidência da
¨ȱ ȱȱȱȱȱ¤ȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ³¨ȱ
Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC). Art. 2º O
prazo de duração desta comissão será de 12 (doze) meses. Art. 3º
ȱȱȱȱ¨ȱ¡¨ȱȱǰȱ
que serão consideradas prestação de serviço público relevante, sem
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prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie
ȱę³¨ȱȱ³¨ȱǯȱǯȱŚķȱȱȱȱ
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 18 de agosto
ȱŘŖŗŝǯȱ ȱȱ ȱ ȱ  ȱ
  ȱȱ ȱ  ȱȱȱ  ǯ
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ȱ
!ȱŘŖŗśȱȦȱŘŖŗŝ
ȱȱ
ȱȱøǱ
1. Fabiana Mara Gama – SMCTDES
Řǯȱȱ£ȱȱȱȮȱȱ
3. Janete Eloi Guimarães – SOL
4. Tania Denise da Silva Meyer – IFSC
śǯȱȱȱȮȱ ȱȱ¤ȱȱȱȬȱȱȱ
ŜǯȱȱÇȱȮȱ
ŝǯȱȱȱȮȱȱȱȬȱȱ
8. Liliane Janine Nizzola – IPHAN
şǯȱȱȱȱȱȮȱȱ¦ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱ
ŗŖǯȱ¡ȱ ȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȬȱ
ŗŗǯȱȱ ȱȱȱȮȱ¤ȱȱȬȱ ȱ
ŗŘǯȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗřǯȱȱÇȱȱ£ȱȮȱȱȱȱȬȱȱ
14. Suzane Albers Araújo – IPUF/SEPHAN
ŗśǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱ
!ȱŘŖŗśȱȦȱŘŖŗŝ
ȱȱ
ȱȱǱ
ŗǯȱ ȱ ££ȱȱȮȱȱȱȬȱȱ
ŘǯȱȱȱȱȮȱȱ
řǯȱȱȱȮȱȱȱȬȱ³ȱ
Śǯȱ ¨ȱ ȱȱȮȱȱȱȱȬȱȱ
śǯȱȱȱȱȮȱȱȱȬȱȱȱ
6. Fábio Garcia – Cultura Negra
ŝǯȱ ¨ȱȱȱȱ£ȱȮȱøȱ
ŞǯȱȱȱȱȮȱȱ
şǯȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ¢ȱȬȱȬ³¨ȱ
10. Não houve indicação na Conferência – Design
11. Antonio Marcos Malachovski – Cultura Digital
ŗŘǯȱ ȱȱȮȱȱȱȬȱȱ
ŗřǯȱ£ȱ ȱĴȱȱȮȱ ȱ
ŗŚǯȱ·ȱȱȱ£ȱȮȱȱ
ŗśǯȱȱȂ³ȱȱȱ£ȱȱ³¨ȱȱȮȱâȱ
Para saber mais acesse:
ĴǱȦȦĚǯǯȦ
ĴǱȦȦ
ǯǯǯǯȦȦȦ
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ȱȱà
ŘŖŗŝ
Gean Marques Loureiro


¨ȱȱ
ȱ
Márcio Luiz Alves
¤ȱȱǰȱȱȱ 

ȱȱȱȱ
ȱȱ
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