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MINUTA  
 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ARTE PÚBLICA (COMAP) 
DE FLORIANÓPOLIS 

 
 

TÍTULO I 
 

Da Natureza e Competência 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Natureza 
 
 
Art. 1º - A Comissão de Arte Pública (COMAP) é um órgão colegiado de caráter deliberativo, vinculado à 

estrutura administrativa do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, que reúne representantes de 
entidades públicas afins para analisar e julgar os projetos de Arte Pública nas edificações e espaços públicos, nos 
termos definidos pelo art. 81 da Lei Complementar 001/97 regulamentado pelo decreto 237/97, com abrangência para 
todo o território municipal. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Da Competência 
 
 
Art. 2º - A COMAP terá como encargo o assessoramento ao IPUF sobre processos em tramitação no âmbito 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis ou sobre ações no território municipal tratando sobre a inserção de arte em 
espaços públicos ou privados. 

 
Art. 3º - A COMAP compete: 
 
I - Analisar e emitir parecer do julgamento dos projetos de arte pública para concessão do benefício do 

acréscimo de 2% no índice de aproveitamento de edificação, previsto no art. 81 da Lei Complementar 001/97; 
II - Analisar e emitir parecer sobre projetos de intervenção artístico-cultural e 
paisagístico em espaços públicos municipais; 
III - Estabelecer políticas de arte pública para o Município bem como a forma de disseminá-las, promovendo 

eventos, divulgando em publicações, entre outros. 
IV – Colaborar com outras instituições culturais ou artísticas que visem a melhoria da imagem urbana de 

Florianópolis. 
 

 
TÍTULO II 

 
Da Composição e Estrutura Organizacional 

 
CAPÍTULO 

 
Da Composição 

 
 
Art. 4º - A COMAP será composta por 07 (sete) membros representativos das seguintes entidades: Instituto de 

Planejamento Urbano – IPUF ; Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes – FCFFC; Associação Catarinense 
de Artistas Plásticos  - ACAP; Associação de Artistas Plásticos de Santa Catarina – AAPLASC; Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC; Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Instituto de Arquitetos do Brasil 
/ Seção Santa Catarina – IAB/SC. 

 
§ 1º - Cada entidade deverá indicar 01 (hum) membro titular de 01 (hum) membro suplente. 
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§ 2º - Os membros da COMAP serão indicados para mandato de 02 (dois) anos, podendo haver renovação para 

mais um mandato. 
 
§ 3º- Os membros da COMAP que representarem órgãos ou entidades, serão substituídos sempre que 

deixarem de manter vínculo funcional com os mesmos. 
 
§ 4º - Os membros da COMAP que faltarem a 03 (três) reuniões consecutivas sem justificativas serão 

imediatamente substituídos. 
 
 

Capítulo II 
 

Da Estrutura Organizacional 
 
 
Art. 5º - A coordenação da COMAP será exercida por um representante técnico do IPUF indicado pela 

Diretoria de Planejamento. 
 
§ 1º- Caberá ao coordenador da COMAP: 
 
I -Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
II - Coordenar os trabalhos durante as reuniões, 
III - Ser o responsável técnico do IPUF pelo parecer de julgamento do projeto de Arte Pública nas edificações 

ou em espaços públicos; 
IV - Encaminhar pareceres de deferimento ou indeferimento de projetos de Arte Pública, 
V - Representar a COMAP em eventos, 
VI - Planejar as ações referentes à implantação da política de arte pública municipal em consonância com o 

plano de trabalho do IPUF. 
 
§2º - O coordenador terá a sua disposição um secretário ou estagiário com as atribuições de : 
 
I – Providenciar o apoio logístico e operacional das reuniões; 
II – Fazer o registro documental do processo e o arquivo do trâmite, incluindo cópia dos projetos, dos 

julgamentos e deliberações; 
III – Zelar pela organização de acervo e de maquetes de arte pública; 
IV – Atualizar o cadastro de artistas com obras inseridas no município; 
V – Atualizar dados e disponibilizar informações públicas referentes ao processo de implantação da política de 

arte pública municipal. 
 

 
 

TÍTULO III 
 

Das Reuniões, do Cadastro de Artistas, do Conteúdo dos Processos e do Funcionamento 
 

CAPÍTULO I 
 

Das Reuniões 
 
 
Art. 6°- A COMAP se reunirá ordinariamente mensalmente, nas dependências do IPUF, mediante convocação 

de dia, horário e pauta com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 
 
§1º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo coordenador com antecedência mínima de 04 (quatro) 

dias úteis. 
 
§2º – Qualquer alteração de data, horário ou local da reunião deverá ser informado a todos os integrantes da 

COMAP com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
§3º - As reuniões serão registradas com lista de presença, parecer da análise e julgamento das obras de arte 

devidamente assinado pelos responsáveis e ata simplificada dos encaminhamentos de pauta. 



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS  
Praça Getúlio Vargas, 194, Florianópolis / SC – CEP: 88020-030  

Fone / Fax: [48] 3212 5700         CGC: 83.469.965/0001-55 
 

 
 
§4º - A ata será apresentada ao final de cada reunião, devendo ser assinada pelos presentes. 
 
§5º - O quorum mínimo para a deliberação em reunião será de 04 (quatro) representantes. 
 
§6º - Em caso de empate, o coordenador da COMAP exercerá o voto de desempate no julgamento de processo. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Do Cadastro e Habilitação de Artistas 
 
                                             
Art.7º - Para se habilitar aos termos do art.81 da Lei Complementar 001/97 ou de outra que a suceder, o artista 

plástico deverá se cadastrar na Coordenação da Comissão de Arte Pública junto ao IPUF mediante o preenchimento de 
ficha específica para tal finalidade. 

 
§1º - O artista deverá comprovar com documentação as seguintes informações pessoais: número da identidade, 

CPF, endereço residencial/comercial, certificado de qualificação profissional; 
 
§2º - O artista deverá apresentar breve curriculum artístico, incluindo comprovação de participação em eventos 

afins. 
 
§3º - O artista que tiver executado obras com intervenções de visibilidade ou notório reconhecimento em 

espaços públicos ou privados, poderá anexar fotos das obras no seu respectivo contexto atual. 
 
§4º - O artista principiante, que ainda não tiver obra inserida nas condições expressas nos parágrafos 

anteriores, deverá apresentar um memorial de projetos e propostas de arte pública incluindo obrigatoriamente 
documento textual explicativo de sua visão de arte no espaço e no tempo para ser analisado pela Comissão. 

 
Art. 8º - A autoria do projeto de arte pública poderá ser individual ou em grupo, devendo ser o proponente 

responsável pelo projeto devidamente cadastrado junto ao IPUF. 
 
Art. 9º - Cada artista poderá ter aprovada e inserida apenas 01(uma) obra a cada 3km de abrangência, 

excetuando-se quando for o caso de inserção de arte através de Concurso Público. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
Do conteúdo dos Processos 

 
 
Art. 10 - Para serem analisados pela COMAP, os processos de Projetos de Obra de Arte nas Edificações além 

daqueles especificados no art. 9° do Decreto 237/97 deverão apresentar o seguinte conteúdo, complementado e 
sistematizado nos itens I, II e III: 

 
I – Identificação constando: 
 
a) Nome da empresa construtora requerente; 
b) Número do Projeto Arquitetônico aprovado pela SMDU, com a respectiva cópia do cálculo de área utilizada 

no benefício, atestado por esta Secretaria; 
c) Nome dos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto arquitetônico; 
d) Localização da edificação (nome, endereço) onde será instalada a obra de arte;  
e) Título da obra de arte; 
f ) Nome(s) do(s) autor(es) da obra (artista), com breve curriculum; 
g) Nome do responsável técnico pela execução da obra de arte, quando for o caso. 
 
II – Memorial Descritivo da Obra constando: 
 
a) Conceito plástico da obra de arte e justificativa; 
b) Descrição técnica da obra: material a ser empregado, sistema de suporte,  
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fixação e segurança, especificação do código de cores, das texturas, projetos complementares e outras 

definições necessárias ao entendimento do processo de execução, instalação e manutenção da obra de arte; 
c) Projeto da obra de arte com dimensões, elevações e especificações através de representação gráfica da peça 

artística, apresentado através de planta e maquete eletrônica, dando ênfase na relação fundo e figura, e domínio de 
escala; 

d) Planta de localização e projeto de ambientação da obra de arte na edificação incluída na planta de 
implantação e elevação (fachada) do projeto arquitetônico da edificação; 

e) Entrega de maquete física quando solicitada pela COMAP. 
 
III - Cópia assinada do Termo de Compromisso de Apresentação do Projeto de obra de Arte do 

empreendimento obtido no ato da aprovação do projeto arquitetônico pela SMDU, conforme modelo do Anexo 1.  
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Do Funcionamento 
 
 
Art. 11 – Os processos relativos a Projetos de Obra de Arte nas Edificações previstos no art. 81 da Lei 

Complementar 001/97 deverão obedecer o seguinte trâmite: 
 
1°) A empresa requerente deverá protocolar o processo no Pró-Cidadão/ Secretaria da Receita, com todo o 

conteúdo exigido no Capítulo III (Do Conteúdo dos Processos); 
 
2°) Do Pró-cidadão, o processo será encaminhado ao IPUF; 
 
3°) No IPUF, o processo protocolado será encaminhado ao Coordenador da COMAP para uma pré-análise 

referente: à observância quanto ao cumprimento do prazo de 30 dias para entrada no processo de aprovação de projeto 
de arte pública na edificação conforme Termo de Compromisso assinado no ato da aprovação do projeto arquitetônico 
junto ao SMDU; à observância quanto ao conteúdo necessário ao trâmite, podendo a critério do Coordenador ser 
solicitado complementações documentais à requerente, se for o caso; 

 
4º) No caso de descumprimento do prazo previsto no Termo de Compromisso, o coordenador comunicará a 

SMDU e esta procederá ao cancelamento da aprovação do projeto arquitetônico, até que seja aprovada pela COMAP a 
respectiva obra de arte na edificação. 

 
5°) A complementação documental solicitada nos termos do 3° item deverá ser entregue no IPUF ao 

Coordenador, que a anexará ao conteúdo apresentado; 
 
6º) Com o conteúdo completo e mediante rigoroso atendimento à ordem de chegada de processos, o 

Coordenador promoverá a reunião ordinária mensal de análise e julgamento dos projetos de obras de arte;  
 
7º) O projeto analisado e julgado pela COMAP poderá ser APROVADO ou INDEFERIDO e receberá parecer 

técnico assinado pelo Coordenador através do IPUF; 
 
8°) Com o parecer técnico assinado, o processo retornará ao Pró-Cidadão e ficará disponível para a retirada da 

empresa requerente; 
 
9°) No caso de projeto de obra de arte INDEFERIDO caberá ao requerente fazer PEDIDO  DE 

RECONSIDERAÇÃO adequando a obra às exigências feitas e atendendo aos termos do parecer de análise e 
julgamento emitido, o qual deverá ser re-encaminhado através do Pró-Cidadão ao IPUF para nova análise da COMAP; 

 
10°) Caso a nova análise e julgamento da COMAP for de INDEFERIMENTO, a empresa requerente deverá 

apresentar outro projeto de obra de arte reiniciando-se todo o trâmite, ficando vinculado o início executivo do projeto 
arquitetônico à aprovação do respectivo projeto de obra de arte. 

 
 

TÍTULO IV 
 

Dos Critérios de Avaliação dos Projetos de Obra de Arte 
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Art. 12 - Consideram-se condicionantes à avaliação dos projetos de obra de arte o atendimento ao conteúdo 

relacionado no artigo décimo. 
 
Art. 13 – Serão considerados na análise e julgamento dos projetos de obra de arte apresentados enquadrados 

nos termos do Art. 81 da LC 001/97, os seguintes critérios balizadores além dos aspectos artísticos subjetivos: 
 
I – Ter caráter inovador; 
II – Contribuir para o acervo de Arte Pública municipal; 
III – Criar uma referência estética com temáticas não recorrentes ou decorativas; 
IV – Adequar as dimensões da obra à escala da edificação e do espaço público; 
V – Ter interação com a edificação, com o entorno, com o espaço público e com a paisagem urbana. 
VI – Traduzir a trajetória poética do artista configurando um testemunho de sua pesquisa conceitual prática; 
VII – Comprovar, através de portifólio, participação em eventos de arte. 
VIII – Apresentar ampla visibilidade na paisagem no período diurno e noturno; 
IX – Comprovar estabilidade construtiva e segurança, enquadrando-se em critérios de durabilidade e 

permanência; 
X – Configurar a obra com material executivo de caráter permanente.  
 
Parágrafo único: Acresce-se ainda aos critérios supra-elencados os termos do parágrafo §1º, §2° e §5º do art. 

81 da LC 001/97. 
 
 

TÍTULO V 
 

Da Instalação da obra de Arte e Das Responsabilidades de Manutenção 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Instalação da Obra de arte 
 
 
Art. 14 - A execução da Obra de arte deverá permanecer fiel ao projeto aprovado, obedecendo a localização, 

as dimensões, materiais, textuais e cores específicas. 
 
Art. 15 - A Obra de Arte não poderá ser removida, deslocada da sua posição original, substituída por outra 

peça artística ou ter sua visibilidade obstruída por qualquer elemento. 
 
§1º - Excetuam-se do atendimento deste artigo, as situações excepcionais desde que devidamente justificadas e 

aprovadas pela COMAP. 
 
§2º - A COMAP poderá autorizar a relocação da obra de arte quando solicitada pelo condomínio e às suas 

expensas. 
 
Art. 16 - A execução de Obra de Arte em desacordo com o projeto aprovado, sua substituição ou remoção sem 

autorização, ensejará cobrança de multa pela Prefeitura ao proprietário no valor igual à área acrescida da edificação 
multiplicada pelo CUB (Custo Unitário Básico) vigente.  

 
Art. 17 – A obra de arte instalada receberá placa de identificação executada pelo proprietário, obedecendo ao 

projeto apresentado pela COMAP/ IPUF. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Das Responsabilidades de entrega e de Manutenção da Obra de Arte 
 
 
Art. 18 – Constitui-se como responsabilidade do artista: firmar Termo de Entrega da Obra de Arte ao 

proprietário no término de sua implantação e declarar a transferência dos direitos autorais ao município após a 
concessão do Habite-se da edificação, conforme termos do Anexo 2 e 3 respectivamente.   
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Parágrafo único: Após conclusão, a PMF fiscalizará a obra de arte executada previamente à emissão do 

Habite-se da edificação. 
 
Art. 19 – O proprietário deverá transferir a Obra de Arte para o Condomínio após a concessão do Habite-se, 

nos termos do Anexo 4.  
 
§1° - Sempre que houver transferência de propriedade haverá transferência de responsabilidades sobre a obra 

de arte.  
 
§2º - No caso de transferência ao espaço público o proprietário doará a obra de arte ao poder público 

municipal. 
 
Art. 20 – O Condomínio terá 90 dias, após o Habite-se, para firmar um termo de responsabilidade com a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme os termos do Anexo 5, responsabilizando-se pela manutenção e pela 
integridade da Obra de Arte, assim como pelos reparos e/ou restaurações que forem necessários durante o período de 
vida útil da edificação. 

 
Parágrafo único – Anualmente será procedida à fiscalização das obras de arte nas edificações e será 

encaminhada ao proprietário (ou Condomínio) uma certificação do estado de conservação da Obra de Arte para as 
providências cabíveis, quando necessárias,  o qual ficará sujeito à penalidade no caso de descumprimento de suas 
responsabilidades. 

 
Art. 21 – A obra de arte executada em espaço público, será incorporada ao patrimônio público municipal 

como acervo de arte pública e inscrita no Livro de Tombo. 
 
 

TÍTULO VI  
 

Das Disposições Finais 
 
 
Art. 22 - As funções dos membros da COMAP não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado 

serviço de interesse público. 
 
Parágrafo único: a critério da Superintendência do IPUF a coordenação da COMAP poderá perceber 

gratificação adicional nos termos do organograma interno do órgão. 
 
Art. 23 - Fica facultada à COMAP a realização de estudos, publicações, seminários ou eventos sobre temas 

relacionados à Arte Pública. 
 
Art. 24 - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser modificado 

por quorum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros da COMAP. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Florianópolis, 20 de setembro de 2011. 

 


