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PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
EDITAL
DE
PREGÃO
PRESENCIAL
N.º
167/SMA/DSLC/2018 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de
licença de uso para usuários concorrentes de
plataforma integrada de gestão de processos
(BPM) gestão de documentos (GED/ECM), gestão
de indicadores (BI), conjunto de trabalho no
âmbito jurídico para a Procuradoria Geral do
Município de Florianópolis, conforme termo de
referência,
especificações
e
condições
estabelecidas no edital. Entrega dos Envelopes: até
as 13:45 horas do dia 17/05/2018. Abertura da
Sessão: a partir das 14:00 horas do dia 17/05/2018.
Local: Secretaria Municipal da Administração - rua:
Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º
andar, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo
poderá ser consultado e retirado na Internet, no
endereço www.pmf.sc.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01171/2018 - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidas pelo disposto
no art.23, inciso II “c” da Lei Orgânica Municipal de
Florianópolis e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
conferidas pelo Decreto nº 17687/2017; e pelo art.
164, inciso II, da Lei Complementar CMF nº
063/2003, Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis. RESOLVE: Art. 1º
Aplicar, a servidora Lorainny Gomes da Costa,
matrícula 33.534-7, ocupante do cargo de Auxiliar
de sala, lotada no Nei Gentil Mathias da Silva, a
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penalidade de DEMISSÃO por escrito, conforme
dispõe o art. 164, II da Lei 063/03 e art. 154, III,
pela infringência do art.143,I; art. 145, VII; art.
159,VI da Lei Complementar CMF nº 063/03Estatuto
dos
Servidores
Municipais
de
Florianópolis, art. 5º; art.18 “a”, art. 53 da Lei
8069/1990- Estatuto da Criança e Adolescente/ECA
de acordo com a consoante decisão adotada no
Processo Administrativo Disciplinar nº F
005939/2017, instaurado pela Portaria nº
02710/2017.Art. 2º Faça-se necessário o
componente
registro
nos
assentamentos
funcionais do servidor público. Art. 3º Esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 16 de abril de 2018. EVERSON
MENDES - Secretário Municipal de Administração.
GEAN MARQUES LOUREIRO - Prefeito Municipal de
Florianópolis.
PORTARIA Nº 01181/2018 - O PREFEITO
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidas pelo disposto
no art.23, inciso II “c” da Lei Orgânica Municipal de
Florianópolis e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições
conferidas pelo Decreto nº 17687/2017; e pelo art.
164, inciso II, da Lei Complementar CMF nº
063/2003, Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis. RESOLVE: Art. 1º Art.
1º Aplicar ao servidor Leonardo Luiz da Silva,
matrícula 36.035-0, ocupante do cargo de Agente
de Combate a Endemias, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, a penalidade de DEMISSÃO
por escrito, conforme dispõe o artigo 482, alínea
“i” do Decreto Lei 5.452 de 1º de maio de 1943Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, o artigo
164, II da Lei 063/03; artigo 154, III; artigo 159,II,III;
pela infringência do art. 143, III; art. 147, I alíneas
“a” e “b” da Lei Complementar CMF nº 063/03Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Florianópolis, de acordo com a consoante decisão
adotada no Processo Administrativo Disciplinar nº
F 005978/2017, instaurado pela Portaria nº
2801/2017. Art. 2º Faça-se necessário o
componente
registro
nos
assentamentos
funcionais do servidor público. Art. 3º Esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 16 de abril de 2018. EVERSON
MENDES - Secretário Municipal de Administração.
GEAN MARQUES LOUREIRO - Prefeito Municipal de
Florianópolis.
PORTARIA Nº 001235/2018 - SOBRESTAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O
Secretário Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017.
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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RESOLVE: Art. 1º Sobrestar o Processo
Administrativo Disciplinar nº F 006865/2017,
instaurado pela Portaria 2818/2017, a partir de 18
de abril de 2018, pelo período de 30 dias, por
motivo de Licença Tratamento de Saúde de
membro da Comissão. Florianópolis, 19 de abril de
2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de
Administração.
PORTARIA Nº 001237/2018 - SOBRESTAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O
Secretário Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017.
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar de o Processo de
Administrativo Disciplinar nº F 2964/2015,
reaberto pela Portaria 01200/2018, a partir de 18
de abril de 2018, pelo período de 15 dias, por
motivo de Licença Tratamento de Saúde do
Presidente da Comissão. Florianópolis, 19 de abril
de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal
de Administração.
PORTARIA Nº 001243/2018 - SOBRESTAR
PROCESSO DE SINDICÂNCIA. O Secretário
Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017.
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar de o Processo de
Sindicância nº F 001353/2018, instaurado pela
Portaria 00954/2018, a partir de 18 de abril de
2018, pelo período de 15 dias, por motivo de
Licença Tratamento de Saúde de membro da
Comissão. Florianópolis, 19 de abril de 2018.
EVERSON MENDES - Secretário Municipal de
Administração.
PORTARIA Nº 001245/2018 - SOBRESTAR
PROCESSO DE SINDICÂNCIA. O Secretário
Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017.
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar de o Processo de
Sindicância nº F 001047/2018, instaurado pela
Portaria 00820/2018, a partir de 18 de abril de
2018, pelo período de 15 dias, por motivo de
Licença Tratamento de Saúde do Presidente da
Comissão. Florianópolis, 19 de abril de 2018.
EVERSON MENDES - Secretário Municipal de
Administração.
PORTARIA Nº 001246/2018 - SOBRESTAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O
Secretário Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei
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Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017.
RESOLVE: Art. 1º Sobrestar de o Processo
Administrativo Disciplinar nº F 1988/2018,
instaurado pela Portaria 01151/2018, a partir de 18
de abril de 2018, pelo período de 15 dias, por
motivo de Licença Tratamento de Saúde do
Presidente da Comissão. Florianópolis, 19 de abril
de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal
de Administração.
PORTARIA Nº 01369/2018, DE 30 DE ABRIL DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, resolve: Art. 1° dispensar, a partir de
02 de abril de 2018, da designação concedida por
intermédio da Portaria nº 556/2017, a servidora
Alessandra Vieira, matrícula n° 28309-6, da função
gratificada de Coordenador de Unidade Local de
Saúde - Alto Ribeirão, padrão FG-ULS, na Secretaria
Municipal de Saúde. Art. 2º designar, a servidora
Kamile Rocha Wentz, matrícula nº 24198-9, para a
função gratificada de Coordenador de Unidade
Local de Saúde - Alto Ribeirão, padrão FG-ULS, na
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de
abril de 2018. Everson Mendes - Secretário
Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01374/2018, DE 30 DE ABRIL DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013 e com base no Decreto 11.374/2013,
resolve colocar à disposição, o servidor Valdir José
Ferreira, matrícula nº 16662-6, ocupante do cargo
de Médico, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, para atuar na Secretaria de Estado da Saúde
de Santa Catarina, com ônus para a origem,
mediante ressarcimento de remuneração e
encargos patronais pelo destino, pelo período de
01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01384/2018, DE 02 DE MAIO DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, e com base no Decreto 11.374/2013,
resolve cessar os efeitos, a partir de 25 de abril de
2018, da disposição do servidor Fabiano João Dos
Santos, matrícula 41532-4, ocupante do cargo em
comissão de Gerente de Relações com o Mercado,
lotado na Secretaria de Turismo, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico, para atuar na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Planejamento e Desenvolvimento Econômico,
publicada no DOEM nº 2140 de 05 de março de
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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2018, na Portaria nº 00881/2018. Everson Mendes
-Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01388/2018, DE 02 DE MAIO DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013 e com base no Decreto 11.374/2013,
resolve colocar à disposição, a servidora Flávia
Henrique, matrícula nº 22019-1, ocupante do
cargo de Médico, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, para atuar na Prefeitura Municipal de
Criciúma, com ônus para a origem, mediante
ressarcimento de remuneração e encargos
patronais pelo destino, pelo período de
01/01/2018 a 31/12/2018. Everson Mendes Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01403/2018 - O Secretário Municipal
da Administração, no uso de suas atribuições, e de
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve:
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003
de 23 de outubro de 2003, Nadir da Rosa Carvalho
de Azevedo, aprovada em Concurso Público regido
pelo Edital nº 009/15, para exercício do Cargo de
1305 Professor IV - 9929-Educacao Infantil, Classe
A, Nível 01, 220 (duzentos e vinte) horas mensais,
período integral, do Quadro Único do Magistério,
lotada no(a) Creche Lausimar Maria Laus (343227)
da Secretaria Municipal de Educacao, em
substituição a servidora CLEIA FATIMA SLONGO
BARBOSA, matrícula 32870-7, pelo desligamento A
PEDIDO em 05/02/2017. Art. 2º - A candidata
habilitada e nomeada deverá tomar posse do cargo
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a
publicação. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação. Prefeitura Municipal,
em Florianópolis, aos 02 de maio de 2018. Everson
Mendes - Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01404/2018 - O Secretário Municipal
da Administração, no uso de suas atribuições, e de
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve:
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003
de 23 de outubro de 2003, Rosana Reus, aprovada
em Concurso Público regido pelo Edital nº 009/15,
para exercício do Cargo de 1305 Professor IV 9929-Educacao Infantil, Classe A, Nível 01, 110
(cento e dez) horas mensais, período vespertino,
do Quadro Único do Magistério, lotada no(a) Nei
Sao Joao Batista (343327) da Secretaria Municipal
de Educacao, em substituição a servidora ANA
MARIA LIBERATO DE SOUZA, matrícula 90285-3,
pelo desligamento POR EXONERAÇÃO em
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06/02/2017. Art. 2º - A candidata habilitada e
nomeada deverá tomar posse do cargo no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação. Art.
3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis,
aos 02 de maio de 2018. Everson Mendes Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 01414/2018, DE 03 DE MAIO DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n.
596/2017 e Deliberação n. 1534/2018 do Comitê
Gestor de Governo, resolve considerar designada,
de acordo com o art. 32 da Lei Complementar
n°063/2003, a servidora Vivianny Coelho Raupp,
matrícula n. 12182-7, para responder pelo
exercício da função gratificada de Diretor de
Unidade Educativa da Escola Desdobrada João
Francisco Garcez, em substituição a titular Cristine
Mânica Nunes, matrícula n° 21596-1, afastada por
motivo de licença para tratamento de pessoa da
família, no período de 19 de março a 17 de abril de
2018.EVERSON MENDES - Secretário Municipal da
Administração.
PORTARIA Nº 01416/2018, DE 03 DE MAIO DE
2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, resolve: Art. 1° dispensar, a partir de
02 de abril de 2018, da designação concedida por
intermédio da Portaria nº 01130/2018, a servidora
Mariléa De Souza, matrícula 25.270-0, da função
gratificada de Chefia de Departamento, padrão FG1, na Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º
designar, a servidora Fernanda Paese, matrícula n°
23.736-1, para a função gratificada de Chefia de
Departamento, padrão FG-1, na Secretaria
Municipal de Saúde, a partir de 02 de abril de 2018.
Everson Mendes - Secretário Municipal da
Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA
PÚBLICA - O Prefeito Municipal de Florianópolis, no
uso de suas atribuições, com fulcro na Lei
Municipal nº. 6.700/2005, e em conformidade com
o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único,
do Artigo 48, ambos da Lei Complementar nº.
101/2000, de 04 de maio de 2000 – LRF faz saber a
quem interessar possa, que irá realizar Audiências
Públicas com o objetivo de; - Demonstrar e Avaliar
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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o Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º
Quadrimestre do Exercício de 2018. Local Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis.
Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro Data – 30 de
maio de 2018. Horário - 14:30 horas. Desta forma,
ficam convocados todos os munícipes a
participarem
desta
Audiência
Pública.
Florianópolis, (SC), 02 de maio de 2018. GEAN
MARQUES LOUREIRO - PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
PORTARIA ADS Nº 01664/18 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Marisa Ines Soares, matrícula nº 42253-3,
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil
(029), para no período de 15/02/2018 a
21/12/2018, atuar em caráter temporário no(a)
Creche Celso Ramos (343210), com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o
impedimento da titular Debora Raquel Schutz,
matrícula
nº
25850-4,
por
estar
em
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 01665/18 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Marisa Ines Soares, matrícula nº 42253-3,
Professor Substituto III (1326) Educacao Infantil
(029), para no período de 16/02/2018 a
21/12/2018, atuar em caráter temporário no(a)
Creche Celso Ramos (343210), com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino), face o
impedimento da titular Debora Raquel Schutz,
matrícula
nº
25850-4,
por
estar
em
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 01666/18 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Maisa Zaide Caetano Soares, matrícula nº 43983-5,
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Professor Substituto IV (1328) Educacao Infantil
(029), para no período de 05/04/2018 a
02/05/2018, atuar em caráter temporário no(a)
Creche Lausimar Maria Laus (343227), com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais (Matutino),
face o impedimento da titular Sabrina Santana
Francisco Neri, matrícula nº 41933-8, por estar em
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 01667/18 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Marijane de Souza Vieira da Silva, matrícula nº
43705-0, Professor Substituto IV (1328)
Matematica (008), para no período de 10/04/2018
a 21/12/2018, atuar em caráter temporário no(a)
Esc Bas Osmar Cunha (344201), com carga horária
de 10 (dez) horas semanais (Matutino), face o
impedimento da titular Sandra Regina Engelke,
matrícula
nº
15017-7,
por
estar
em
assessoramento da s.m.e. (06). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 01668/18 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Karine de Oliveira Cupertino, matrícula nº 438561, Professor Substituto III (1326) Artes Cenicas
(043), para no período de 02/05/2018 a
21/12/2018, atuar em caráter temporário no(a) Esc
Bas Joao Goncalves Pinheiro (344213), com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino),
face o impedimento da titular Waleska R B Coelho
de Franceschi, matrícula nº 13830-4, por estar em
licença para aperfeiçoamento profissional (09).
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00240/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
06/04/2018, a Portaria nº CTD 00194/18 de
07/02/2018 de Maria Leila Juliao Gomes, matrícula
nº 42914-7 para atuar no(a) Nei Sao Joao Batista
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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(343327) , referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 06/06/2018 por estar em licença
prêmio - vespertino Artigo 2º Esta portaria entrará
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se
as disposições em contrário. Florianópolis, 26 de
abril de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00241/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/04/2018, a Portaria nº ADS 01417/18 de
14/03/2018 de Clisselda Casarin Capponi,
matrícula nº 43759-0 para atuar no(a) Esc Bas
Virgilio dos Reis Varzea (344238) , referente ao
período que passa a ser de 12/03/2018 a
30/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00242/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/04/2018, a Portaria nº ADS 01418/18 de
14/03/2018 de Clisselda Casarin Capponi,
matrícula nº 43759-0 para atuar no(a) Esc Bas
Virgilio dos Reis Varzea (344238) , referente ao
período que passa a ser de 12/03/2018 a
30/05/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00243/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
16/04/2018, a Portaria nº ADS 01326/18 de
02/03/2018 de Lais Truzzi Silva, matrícula nº
43628-3 para atuar no(a) Esc Bas Inten Aricomedes
da Silva (344218) , referente ao período que passa
a ser de 05/03/2018 a 13/07/2018 . Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00244/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
16/04/2018, a Portaria nº ADS 01327/18 de
02/03/2018 de Lais Truzzi Silva, matrícula nº
43628-3 para atuar no(a) Esc Bas Inten Aricomedes
da Silva (344218) , referente ao período que passa
a ser de 05/03/2018 a 13/07/2018 . Artigo 2º Esta
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portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00245/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
25/04/2018, a Portaria nº ADS 01647/18 de
12/04/2018 de Maria Eduarda Peleger Daux,
matrícula nº 44060-4 para atuar no(a) Creche
Nossa Sra Aparecida (343205) , referente ao
período que passa a ser de 11/04/2018 a
22/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00246/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
25/04/2018, a Portaria nº ADS 01648/18 de
12/04/2018 de Maria Eduarda Peleger Daux,
matrícula nº 44060-4 para atuar no(a) Creche
Nossa Sra Aparecida (343205) , referente ao
período que passa a ser de 11/04/2018 a
22/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00247/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
16/04/2018, a Portaria nº ADS 00571/18 de
08/02/2018 de Susy Aparecida de Carvalho,
matrícula nº 43127-3 para atuar no(a) Creche Ilha
Continente (343225) , referente ao período que
passa a ser de 15/02/2018 a 11/10/2018 . Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00248/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
26/04/2018, a Portaria nº ADS 00436/18 de
08/02/2018 de Natyele Cristina Rita, matrícula nº
42951-1 para atuar no(a) Esc Bas Beatriz de Souza
Brito (344207) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 22/12/2018 . Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
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contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00249/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
26/04/2018, a Portaria nº ADS 01228/18 de
26/02/2018 de Daniel Amaro de Vasconcelos,
matrícula nº 43420-5 para atuar no(a) Esc Bas
Beatriz de Souza Brito (344207) , referente ao
período que passa a ser de 22/02/2018 a
22/12/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00250/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
27/04/2018, a Portaria nº CTD 00356/18 de
02/04/2018 de Valdelice de Jesus Santos Ferreira,
matrícula nº 43920-7 para atuar no(a) Creche
Franklin Cascaes (343240) , referente ao período
que passa a ser de 02/04/2018 a 30/05/2018 .
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00251/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
16/04/2018, a Portaria nº ADS 01084/18 de
19/02/2018 de Sandra Aparecida Machado Rosa,
matrícula nº 43194-0 para atuar no(a) Creche Ilha
Continente (343225) , referente ao período que
passa a ser de 16/02/2018 a 11/10/2018 . Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00252/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
24/04/2018, a Portaria nº ADS 00587/18 de
08/02/2018 de Mariana de Souza, matrícula nº
43136-2 para atuar no(a) Nei Coqueiros (343309) ,
referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 21/12/2018 . Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 27 de abril de 2018. MAURICIO
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FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00253/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
20/04/2018, a Portaria nº ADS 01310/18 de
01/03/2018 de Mayra Rosana Felix, matrícula nº
43640-2 para atuar no(a) Esc Bas Adotiva Liberato
Valentim (344234) , referente ao período que
passa a ser de 01/03/2018 a 26/10/2018 por estar
em readaptação a partir de 30/04/2018 Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00254/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
20/04/2018, a Portaria nº ADS 01315/18 de
01/03/2018 de Lidiane Fagundes, matrícula nº
43641-0 para atuar no(a) Esc Bas Adotiva Liberato
Valentim (344234) , referente ao período que
passa a ser de 01/03/2018 a 26/10/2018 por estar
em readaptação a partir de 30/04/2018 Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00255/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
29/03/2018, a Portaria nº CTD 00104/18 de
07/02/2018 de Tamara Cristiane Vieira, matrícula
nº 42814-0 para atuar no(a) Creche Celso
Pamplona (343202) , referente ao período que
passa a ser de 15/02/2018 a 01/06/2018 por estar
em licença prêmio - matutino Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00256/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
13/04/2018, a Portaria nº ADS 01358/18 de
09/03/2018 de Ana Lucia Duarte Machado,
matrícula nº 43722-0 para atuar no(a) Esc Desdob
Osvaldo Galupo (344228) , referente ao período
que passa a ser de 08/03/2018 a 03/05/2018 .
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00257/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
13/04/2018, a Portaria nº CTD 00292/18 de
01/03/2018 de Claudia Andreia da Silveira Bach,
matrícula nº 43574-0 para atuar no(a) Creche
Machado de Assis (343245) , referente ao período
que passa a ser de 01/03/2018 a 13/07/2018 .
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 30 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00258/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
16/03/2018, a Portaria nº CTD 00106/18 de
07/02/2018 de Angela Aparecida Coelho,
matrícula nº 42813-2 para atuar no(a) Creche
Ferminio Francisco Vieira (343215) , referente ao
período que passa a ser de 15/02/2018 a
05/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 30 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00259/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
10/04/2018, a Portaria nº ADS 01400/18 de
13/03/2018 de Daiane Sccoti Farina, matrícula nº
43796-4 para atuar no(a) Nei Sao Joao Batista
(343327) , referente ao período que passa a ser de
14/03/2018 a 24/05/2018 licença para tratamento
de saúde Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 30 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00260/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
10/04/2018, a Portaria nº ADS 01401/18 de
13/03/2018 de Daiane Sccoti Farina, matrícula nº
43796-4 para atuar no(a) Nei Sao Joao Batista
(343327) , referente ao período que passa a ser de
14/03/2018 a 24/05/2018 licença para tratamento
de saúde Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 30 de abril
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de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00261/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/04/2018, a Portaria nº ADS 00226/18 de
08/02/2018 de Denise Frerichs Armonas, matrícula
nº 42139-1 para atuar no(a) Nei Gentil Mathias da
Silva (343344) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 28/05/2018 licença para
tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 30 de abril de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00262/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/04/2018, a Portaria nº ADS 00227/18 de
08/02/2018 de Denise Frerichs Armonas, matrícula
nº 42139-1 para atuar no(a) Nei Gentil Mathias da
Silva (343344) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 28/05/2018 licença para
tratamento de saúde Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 30 de abril de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00263/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 01335/18 de
05/03/2018 de Elita Maria Anton, matrícula nº
42459-5 para atuar no(a) Esc Desdob Retiro Lagoa
(344230) , referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 30/07/2018 . Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 30 de abril de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00264/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 01336/18 de
05/03/2018 de Elita Maria Anton, matrícula nº
42459-5 para atuar no(a) Esc Desdob Retiro Lagoa
(344230) , referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 30/07/2018 . Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 30 de abril de 2018. MAURICIO
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FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00265/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/03/2018, a Portaria nº CTD 00282/18 de
26/02/2018 de Rosana da Silva Santos, matrícula
nº 43361-6 para atuar no(a) Creche Diamantina
Bertolina da Conceicao (343234) , referente ao
período que passa a ser de 22/02/2018 a
01/06/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00266/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 00911/18 de
08/02/2018 de Rubia Mara Lemonie Jose,
matrícula nº 42398-0 para atuar no(a) Nei Nagib
Jabor (343319) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 03/07/2018 licença
amamentação Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00267/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 01170/18 de
26/02/2018 de Francieli Garcia Bernardini,
matrícula nº 43460-4 para atuar no(a) Nei Nagib
Jabor (343319) , referente ao período que passa a
ser de 22/02/2018 a 03/07/2018 licença
amamentação Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 02 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00268/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/05/2018, a Portaria nº ADS 00816/18 de
08/02/2018 de Elisabete Lucas Claudino, matrícula
nº 42235-5 para atuar no(a) Creche Waldemar Silva
Filho (343212) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 05/11/2018 . Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
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PORTARIA ALT Nº 00269/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
30/04/2018, a Portaria nº ADS 01265/18 de
01/03/2018 de Gilberto de Souza, matrícula nº
42220-7 para atuar no(a) Creche Waldemar Silva
Filho (343212) , referente ao período que passa a
ser de 15/02/2018 a 05/11/2018 . Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00271/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 00110/18 de
07/02/2018 de Tarsis de Aguiar, matrícula nº
43213-0 para atuar no(a) Esc Bas Joao Alfredo Rohr
(344212) , referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 03/07/2018 por estar em licença
amamentação Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00272/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº ADS 00111/18 de
07/02/2018 de Tarsis de Aguiar, matrícula nº
43213-0 para atuar no(a) Esc Bas Joao Alfredo Rohr
(344212) , referente ao período que passa a ser de
15/02/2018 a 03/07/2018 por estar em licença
amamentação Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00273/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
13/04/2018, a Portaria nº TIN 00006/18 de
16/02/2018 de Marcos Jose Oliveira Silva,
matrícula nº 41979-6 para atuar no(a) Esc Bas
Dilma Lucia dos Santos (344209) , referente ao
período que passa a ser de 15/02/2018 a
15/05/2018 por estar em licença para tratamento
de saúde Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
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PORTARIA ALT Nº 00274/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
04/05/2018, a Portaria nº CTD 00267/18 de
26/02/2018 de Amanda Cristina da Silveira,
matrícula nº 43342-0 para atuar no(a) Creche
Marcelino Barcelos Dutra (343224) , referente ao
período que passa a ser de 22/02/2018 a
06/08/2018 . Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00275/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de
11/05/2018, a Portaria nº CTD 00279/18 de
26/02/2018 de Joseli Maria Martins Bruch,
matrícula nº 43358-6 para atuar no(a) Nei
Orisvaldina Silva (343320) , referente ao período
que passa a ser de 22/02/2018 a 25/05/2018 .
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 03 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00599/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 05/04/2018, da Portaria nº ADS 01520/18 de
03/04/2018, de Maisa Zaide Caetano Soares,
matrícula nº 43983-5, lotada no(a) Creche Lausimar
Maria Laus (343227) por mudança de nível.. Artigo
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 26 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00600/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 12/03/2018, da Portaria nº CEF 00361/18 de
20/03/2018, de Fernanda de Souza I, matrícula nº
43741-7, lotada no(a) Creche Waldemar Silva Filho
(343212) por retificação. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 26 de abril de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00602/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 27/04/2018, da Portaria nº DES 00361/18 de
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15/02/2018. que designou Maria Luiza Beduschi,
matrícula nº 14796-6, lotada no(a) Esc Bas Antonio
Pascoal Apostolo (344205) , para Diretoria de
Educacao Fundamental (344000) a pedido do
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 27 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00603/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 26/04/2018, da Portaria nº ADV 00031/18 de
07/02/2018, de Samara Costa Lima, matrícula nº
42539-7, lotada no(a) Esc Bas Almirante Carvalhal
(344203) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 27 de abril de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00604/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 16/04/2018, da Portaria nº CTD 00283/18 de
26/02/2018, de Noeli da Rosa, matrícula nº 433608, lotada no(a) Nei Gentil Mathias da Silva (343344)
por alteração do motivo de afastamento do titular.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00605/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 25/04/2018, da Portaria nº ADS 00855/18 de
08/02/2018, de Roselis Jost, matrícula nº 42264-9,
lotada no(a) Creche Franklin Cascaes (343240) a
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 02 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00606/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 25/04/2018, da Portaria nº ADS 00856/18 de
08/02/2018, de Roselis Jost, matrícula nº 42264-9,
lotada no(a) Creche Franklin Cascaes (343240) a
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
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Florianópolis, 02 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00607/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 04/04/2018, da Portaria nº ADV 00431/18 de
08/02/2018, de Camila Vieira, matrícula nº 422240, lotada no(a) Ger de Artic e Atividades
Complementares (343100) , Cei Girassol (003) nos
termos da Portaria nº 036/18. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00608/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 06/04/2018, da Portaria nº ADV 00436/18 de
08/02/2018, de Beatriz Guedes Fagundes,
matrícula nº 42414-5, lotada no(a) Ger de Artic e
Atividades Complementares (343100) , Cei Girassol
(003) nos termos da Portaria nº 036/18. Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00609/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 02/05/2018, da Portaria nº ADS 01034/18 de
08/02/2018, de Heloisa Medeiros, matrícula nº
42493-5, lotada no(a) Nei Maria Salome dos Santos
(343325) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00610/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 02/05/2018, da Portaria nº ADS 01035/18 de
08/02/2018, de Heloisa Medeiros, matrícula nº
42493-5, lotada no(a) Nei Maria Salome dos Santos
(343325) a pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
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PORTARIA CEF Nº 00611/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 02/05/2018, da Portaria nº ADS 01495/18 de
29/03/2018, de Karine de Oliveira Cupertino,
matrícula nº 43856-1, lotada no(a) Esc Bas Joao
Goncalves Pinheiro (344213) por alteração do
motivo de afastamento do titular. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 02 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00612/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 22/03/2018, da Portaria nº CEF 00369/18 de
21/03/2018, de Liliane de Fatima Silva dos Santos,
matrícula nº 43096-0, lotada no(a) Creche Ingleses
(343220) por retificação. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 03 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00613/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 02/05/2018, da Portaria nº CTD 00269/18 de
26/02/2018, de Lucieni Mauricio de Mello Jesuino,
matrícula nº 43529-5, lotada no(a) Creche Doralice
Teodora Bastos (343229) por alteração do motivo
de afastamento do titular. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 03 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00614/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 06/04/2018, da Portaria nº CEF 00466/18 de
06/04/2018, de Lea Alves da Luz, matrícula nº
43913-4, lotada no(a) Creche Altino Dealtino Cabral
(343345) por retificação. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 03 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00615/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 27/03/2018, da Portaria nº ADS 01473/18 de
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26/03/2018, de Lea Alves da Luz, matrícula nº
43913-4, lotada no(a) Creche Altino Dealtino Cabral
(343345) por retificação. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 03 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00616/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 03/05/2018, da Portaria nº DES 00635/17 de
04/05/2017. que designou Sandra Mara da Silva
Alexandre, matrícula nº 10127-3, lotada no(a) Esc
Bas Jose Amaro Cordeiro (344227) , para Depto
Tecnologias Educacionais (344120) por retificação.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 03 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00617/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 03/05/2018, da Portaria nº CTD 00368/18 de
10/04/2018, de Andrea Lucia Ferreira dos Santos,
matrícula nº 44008-6, lotada no(a) Nei Armacao
(343329) por retorno do titular. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 03 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00619/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 12/04/2018, da Portaria nº DES 00933/17 de
07/12/2017. que designou Lilian Cristina Luz,
matrícula nº 12264-5, lotada no(a) Creche Clair
Gruber Souza (343250) , para Diretoria de
Educacao Infantil (343000) a pedido do servidor(a).
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 03 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CTD Nº 00382/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055,
de 28/08/2013, Noeli da Rosa, matrícula nº 433608, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala (076),
para no período de 16/04/2018 a 13/07/2018,
atuar em classe vaga em caráter temporário no(a)
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Nei Gentil Mathias da Silva (343344), com carga
horária de 30 (trinta) horas semanais (Vespertino).
Florianópolis, 02 de maio de 2018. MAURICIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CTD Nº 00383/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve admitir, de acordo com o Art. 2 da
Lei 9.287, de 09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055,
de 28/08/2013, Lucieni Mauricio de Mello Jesuino,
matrícula nº 43529-5, Auxiliar de Sala II (0816)
Auxiliar de Sala (076), para no período de
02/05/2018 a 13/07/2018, atuar em classe vaga
em caráter temporário no(a) Creche Doralice
Teodora Bastos (343229), com carga horária de 30
(trinta) horas semanais (Vespertino). Florianópolis,
03 de maio de 2018. MAURICIO FERNANDES
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00522/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Solange Lisboa Silva, matrícula nº 13501-1, Auxiliar
de Sala II (0816), lotada no(a) Nei Raul Francisco
Lisboa (343323), para atuar no(a) Creche Abraao
(343238) com carga horária de 30 (trinta) horas
semanais, no período de 02/05/2018 a
16/05/2018, para ocupar uma classe-vaga por estar
em readaptação. Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 30 de abril
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00523/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Sandra Mara da Silva Alexandre, matrícula nº
10127-3, Professor IV (1305) Anos Iniciais (014),
lotada no(a) Esc Bas Jose Amaro Cordeiro (344227),
para atuar no(a) Gerencia de Projetos Inovadores
(345200) com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais, no período de 03/05/2018 a
21/12/2018, para ocupar uma classe-vaga por estar
em assessoramento na secretaria municipal de
educação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 03 de maio
de 2018. MAURICIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00524/18 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Zenaide Laurita da Silva Vasconcelo, matrícula nº
09980-5, Cozinheiro (0202), lotada no(a) Esc Bas
Osmar Cunha (344201), para atuar no(a) Nei
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Professora Otilia Cruz (343351) com carga horária
de 30 (trinta) horas semanais, no período de
02/05/2018 a 01/06/2018, para ocupar uma classevaga por estar em designaçao. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 03 de maio de 2018.
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 064/2018 - O Secretário Municipal
de Educação, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do
Magistério), Resolve: Art. 1º Autorizar o
afastamento da servidora Ana Lúcia Vianna
Meister, matrícula nº 13311-6, atualmente
designada para a Diretoria de Educação Infantil, no
período de 02 de maio a 18 de junho de 2018, por
estar em compensação de horas excedentes não
usufruídas por motivo superior de interesse
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de
maio de 2018. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 065/2018 - O Secretário Municipal
de Educação, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 31 da Lei 2.517/86 (Estatuto do
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o
afastamento do servidor Evandro Alves Barbosa,
matrícula 13124-5, designado para a Diretoria de
Gestão Escolar, no período de 17 a 30 de maio de
2018, por estar em compensação de férias não
usufruídas por motivo superior de interesse
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de
maio de 2018. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 068/2018 - O Secretário Municipal
de Educação, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do
Magistério), resolve:
Art. 1º Autorizar o
afastamento da servidora Mauricia Santos de
Holanda Bezerra, matrícula nº 17787-3,
atualmente designada para a Função Gratificada de
Diretora da Creche Altino Dealtino Cabral, no dia
11 de maio a 18 de junho de 2018, por estar em
compensação de horas excedentes não usufruídas
por motivo superior de interesse público. Art. 2º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Florianópolis, aos 03 de maio de 2018.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS
N°
323/SMPDU/2018 - Objeto: empresa para o
fornecimento Café em pó, Açúcar refiando e Água
mineral (bombona de 20 litros e fardos com 12
unidades). Número e Modalidade da Licitação:
Pregão Presencial para Registro de Preços nº
115/SMA/DSLC/2018;
Contratada:
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA.
Valor: O valor global da presente Ata de Registro
de Preços é de R$ 14.368,00 (quatorze mil,
trezentos
e
sessenta
e
oito
reais).
Vigência/Execução: O prazo de vigência da
presente Ata de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, contado a partir da data da
publicação da respectiva Ata, não podendo ser
prorrogada; Dotação: Funcional / Programática /
Atividade: 2332, no Elemento: 3.3.90.30, e na
Fonte de Recursos: 80. Data de Assinaturas:
30/04/2018. Nome das partes que assinaram:
Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Nelson
Gomes Mattos Junior, e pela empresa: Sra. Caciane
Regina de Conto Vaz de Oliveira.

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 187/SMA/DSLC/2018 - Objeto: Registro de
Preços para a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de gêneros
alimentícios (pães). Dia 17 de maio de 2018, às
10:00 (dez) horas. Endereço eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE
PREÇOS
N.º
11/SMA/DSLC/2018
Objeto: Registro de Preços de empresa
especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva de central
telefônica, com assistência técnica, suporte,
fornecimento de peças e componentes genuínos,
incluindo programação, inclusão e remanejamento
entre tronco e ramais e demais facilidades das
centrais pertencentes à Secretaria Municipal de
Assistência Social. Entrega dos Envelopes: até às
13h45min do dia 22/05/2018. Abertura da
Sessão: a partir das 14h00min do dia 22/05/2018.
Local: Secretaria Municipal da Administração - Rua:
Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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andar, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo
poderá ser consultado e retirado na Internet,
no endereço www.pmf.sc.gov.br.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
FLORIANÓPOLIS
PORTARIA Nº 0150/2018 - O SUPERINTENDENTE
DO
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DE
FLORIANÓPOLIS - IPREF, no uso de suas atribuições
concedidas pelo disposto no art. 9º, alínea “j” da
Lei Complementar 468/2013 e considerando o que
consta no processo nº 004869/2016 e com base no
artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea “b” e
parágrafos 3º e 17 da Constituição Federal com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de
31/12/2003 e Art. 58 Lei Complementar nº 349 de
27/01/2009. RESOLVE: Art. 1º Aposentar por idade
a servidora CLOTILDES LUCHETTA ALVES DE
RAMOS, matrícula 13787-1, ocupante do cargo de
Professor IV, Classe F, Referência 08, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, com proventos
proporcionais, que corresponderão a 76,33%
(setenta e seis vírgula trinta e três por cento)
calculados pela média dos salários de contribuição,
a contar de 16/05/2018, sendo o benefício revisto
na mesma proporção e na mesma data definida
para o Regime Geral de Previdência Social.
Florianópolis, 20 de abril de 2018. SOLANGE
CARDOSO DA COSTA - Chefe de Benefícios.
MARCELO
PANOSSO
MENDONÇA
–
Superintendente.

AUTARQUIA DE
MELHORAMENTOS DA CAPITAL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMODATO Firmado em 10/04/2018, entre esta Autarquia e a
empresa CONSIGLOG Tecnologia e Soluções Ltda.,
que tem por objeto o licenciamento de uso do
sistema de computador denominado LogConsig.
Vigência: 10/04/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
ATO DA MESA N. 094, DE 07 DE MAIO DE 2018 - A
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11,
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, à pedido, em conformidade
com o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n.
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063/2003, ALEXANDRA PEIXOTO FERREIRA, do
cargo em comissão de Assessor Parlamentar,
código CMF/APG, nível 11, do Grupo Ocupacional
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação
no Gabinete do Vereador Marcos José de Abreu.
Art. 2º Este Ato entra em vigor a partir de 01 de
maio de 2018. Centro Legislativo Municipal de
Florianópolis, em 07 de maio de 2018. Vereador
GUILHERME PEREIRA DE PAULO – Presidente.
Vereador ROBERTO KATUMI ODA - 1º VicePresidente. Vereador GABRIEL MEURER - 2º VicePresidente. Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º
Secretário.
ATO DA MESA N. 095, DE 07 DE MAIO DE 2018 - A
MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
no uso de suas atribuições, com amparo no art. 11,
Inciso XV, do Regimento Interno da CMF, RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, à pedido, em conformidade
com o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n.
063/2003, RENI FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, do
cargo em comissão de Assessor Parlamentar,
código CMF/APG, nível 12, do Grupo Ocupacional
Assessoria Parlamentar de Gabinete, com lotação
no Gabinete do Vereador Tiago Silva. Art. 2º Este
Ato entra em vigor a partir de 01 de maio de 2018.
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em
07 de maio de 2018. Vereador GUILHERME
PEREIRA DE PAULO – Presidente. Vereador
ROBERTO KATUMI ODA - 1º Vice-Presidente.
Vereador GABRIEL MEURER - 2º Vice-Presidente.
Vereador CLAUDINEI MARQUES - 1º Secretário.
O Presidente da Câmara Municipal de
Florianópolis, no cumprimento do que dispõe o art.
336, § 4, da Lei Complementar n. 482, de 2014, faz
publicar redação dos projetos em tramitação: PLC
N. 1.715, DE 2018 ALTERA A LEI COMPLEMENTAR
N. 482, DE 2014, QUE “INSTITUI O PLANO DIRETOR
DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
QUE
DISPÕE
SOBRE
A
POLÍTICA
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, O PLANO DE USO E
OCUPAÇÃO, OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E
O SISTEMA DE GESTÃO” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS O Povo de Florianópolis, por seus
representantes, aprova e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar: Art. 1º Altera o caput e revoga
os incisos I a LXVII do art. 7º da Lei Complementar
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 7º As definições adotadas
para aplicação desta lei estão definidas no Anexo G
01 – Glossário: I – (revogado); II - (revogado); III (revogado); IV - (revogado); V - (revogado); VI (revogado); VII - (revogado); VIII - (revogado); IX (revogado); X - (revogado); XI - (revogado); XII (revogado); XIII - (revogado); XIV - (revogado); XV (revogado); XVI - (revogado); XVII - (revogado);
XVIII - (revogado); XIX - (revogado); XX Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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(revogado); XXI - (revogado); XXII - (revogado); XXIII
- (revogado); XXIV - (revogado); XXV - (revogado);
XXVI - (revogado); XXVII - (revogado); XXVIII (revogado): XXIX - (revogado); XXX - (revogado);
XXXI - (revogado); XXXII - (revogado); XXXIII (revogado); XXXIV - (revogado); XXXV - (revogado);
XXXVI - (revogado); XXXVII - (revogado); XXXVIII (revogado); XXXIX - (revogado); XL - (revogado); XLI
- (revogado); XLII - (revogado); XLIII - (revogado);
XLIV - (revogado); XLV - (revogado); XLVI (revogado); XLVII - (revogado); XLVIII - (revogado);
XLIX - (revogado); L - (revogado); LI - (revogado); LII
- (revogado); LIII - (revogado); LIV - (revogado); LV (revogado); LVI - (revogado); LVII - (revogado); LVIII
- (revogado); LIX - (revogado); LX - (revogado); LXI (revogado); LXII - (revogado); LXIII - (revogado);
LXIV - (revogado); LXV - (revogado); LXVI (revogado); e LXVII - (revogado)”. Art. 2º Altera o
inciso X do art. 10 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 10. (...) X – a universalização da
mobilidade e da acessibilidade, assegurando
prioridade ao pedestre e à pessoa com deficiência
em percursos contínuos desprovidos de obstáculos,
favorecendo o ciclismo e desenvolvendo o
transporte coletivo; ” Art. 3º Insere o parágrafo
único e os incisos I e II ao art. 18 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 18. (...)
Parágrafo único. Para a implementação desta
política serão adotados os seguintes programas: I Programa de Ordenamento Territorial dos Ranchos
de Pesca e Aquicultura, o qual visa planejar
espaços e equipamentos, além de incentivar
atividades voltadas à melhoria das práticas
produtivas e demarcar as áreas com potencial para
a atividade; e II - Programa de Ordenamento
Territorial das Estruturas de Apoio Náutico, o qual
visa identificar as áreas mais apropriadas para o
desenvolvimento de atividades náuticas com
respeito às condicionantes ambientais e demais
modais de circulação, por meio de normativa
específica.” Art. 4º Altera o caput e os §§ 1º e 3º do
art. 25 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. A política viária deverá obedecer aos
princípios de prioridade à pessoa com deficiência,
ao pedestre e ao ciclista, de valorização do
transporte coletivo nas principais vias de
deslocamentos de veículos do Município e da
coexistência dos diversos modais. §1º A reforma do
pavimento e sinalização das vias não poderá ser
efetuada sem considerar as previsões de
implantação do sistema cicloviário; §2º (...) §3º As
novas vias de acesso rodoviário à orla marítima
deverão seguir o traçado que evite causar danos à
paisagem litorânea e aos bens naturais costeiros. ”
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Art. 5º Altera os incisos I, II e V e revoga o inciso III
do art. 26 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. (...) I – priorização do transporte coletivo;
II – priorização do pedestre e de outros meios nãomotorizados; III – (revogado); IV – (...) V –
ampliação e qualificação do sistema cicloviário; VI –
(...)” Art. 6º Altera o inciso I, do §1º, altera o §2º,
seu inciso I e alíneas “a” e “b”, e insere o inciso XIII
ao §3º, do art. 42 da Lei Complementar n. 482, de
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 42. (...) §1º (...) I - Área de
Preservação Permanente (APP) recoberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;
§2º Macro Áreas de Transição, que permitem usos
urbanos de baixa densidade e usos rurais aliados à
preservação ambiental com a função de proteger e
amortecer as Áreas de Usos não Urbanos: I - As
Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL) são
os espaços territoriais que permitem usos urbanos
de baixa densidade aliados à salvaguarda de
funções
ambientais,
paisagísticas
e
ao
amortecimento das Áreas de Preservação
Permanente e das Unidades de Conservação ou à
proteção de risco geológico e hidrológico,
subdividindo-se em: a) Área de Preservação com
Uso Limitado de Encosta (APL-E): são as zonas onde
predominam as declividades entre 30% (trinta por
cento) e 46,6% (quarenta e seis vírgula seis por
cento), bem como as áreas situadas acima da cota
100 (cem) que já não estejam abrangidas pelas
Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de
encosta com relevante cobertura vegetal arbórea
nativa ou com função de amortecimento de Áreas
de Preservação Permanente ou de Unidades de
Conservação; e b) Área de Preservação com Uso
Limitado de Planície (APL-P): são as zonas formadas
por planícies e depressões, cobertas ou não por
vegetação nativa, com baixa ou nenhuma
ocupação urbana e com suscetibilidade à
inundação, ou função de amortecimento ou de
corredores ecológicos entre as Áreas de
Preservação Permanente ou de Unidades de
Conservação. §3º (...) XII – Área de Parque
Tecnológico (APT) – são aquelas que demarcam os
parques tecnológicos existentes, regidas por
legislação específica ou, na ausência desta, pelas
definições desta lei”. Art. 7º Altera o caput, revoga
os incisos II e III e insere inciso IV ao art. 43 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 43. As Áreas
de Preservação Permanente (APP) no município de
Florianópolis são as zonas naturais sob a proteção
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
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do Poder Público, cobertas ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas, como
decorrência de: I – (...); II – (revogado); III –
(revogado); IV - limitações administrativas
instituídas pelas legislações municipais anteriores,
recepcionadas pela presente lei, consideradas
relevantes para a manutenção dos atributos
ambientais, peculiares ao Município de
Florianópolis”. Art. 8º Altera o §1º e seu inciso II,
insere os incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII ao §1º,
revoga §2º e inclui o §3º no art. 43 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 43. (...) (...) §
1º São Áreas de Preservação Permanente os
seguintes ecossistemas e espaços naturais: I – (...);
II - praias, costões, promontórios, tômbolos,
restingas geológicas em formação e ilhas
secundárias; (...) VII - encostas com declividade
igual ou superior a 46,6% (quarenta e seis vírgula
seis por cento); VIII - topos de morros, montanhas
e linhas de cumeada, com altura mínima de 50
(cinquenta) metros, considerados como a área
delimitada a partir da curva de nível
correspondente a dois terços da altura mínima da
elevação em relação à base; IX - as restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
X - faixas marginais de qualquer curso d’água
natural, perene ou intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular,
em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros para
cada margem, para os cursos d’água de menos de
10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta)
metros para cada margem, para os cursos d’água
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de
largura; c) 100 (cem) metros para cada margem,
para os cursos d’água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; XI as áreas no entorno dos lagos, lagunas e lagoas,
desde que naturais, em faixa com largura mínima
de 30 (trinta) metros; XII - as áreas no entorno dos
reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água
naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento; XIII - as áreas no entorno das
nascentes e dos olhos d’água, perenes ou
intermitentes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros. §2º (Revogado). §3° Na ocorrência de dois
ou mais morros ou montanhas cujos cumes
estejam separados entre si por distâncias inferiores
a quinhentos metros, a Área de Preservação
Permanente abrangerá o conjunto de morros ou
montanhas, delimitada a partir da curva de nível
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correspondente a dois terços da altura em relação
à base do morro ou montanha de menor altura do
conjunto, aplicando-se o que segue: I - agrupam-se
os morros ou montanhas cuja proximidade seja de
até quinhentos metros entre seus topos; II identifica-se o menor morro ou montanha; III traça-se uma linha na curva de nível
correspondente a dois terços deste; e IV considera-se de preservação permanente toda a
área acima deste nível.” Art. 9º Inclui o art. 43-A na
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a
vigorar com a seguinte redação: Art. 43-A. O
Município de Florianópolis deverá elaborar estudo
técnico, ambiental e urbano, que estabeleça os
critérios e limites atualizados das poligonais de
preservação de topo de morro, visando
ordenamento e regramento específicos ao tema.
§1º enquanto este estudo não for desenvolvido,
devem ser aplicados os atuais limites previstos em
documentos
técnicos
oficiais
da
municipalidade. §2º excetuam-se das áreas de
preservação de topo de morro previstas nesta lei
aquelas oriundas de parcelamento do solo regular,
condomínios
e
edificações
aprovadas
anteriormente a vigência da Lei Complementar n.
482 de 2014. Art. 10. Inclui os arts. 44-A e 44-B na
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 44A. As Áreas de Preservação Permanente
decorrentes de legislação federal, estadual ou
municipal estão integralmente protegidas pelo
Município ainda que não demarcadas nos mapas
de zoneamento. Art. 44-B. No caso de divergência
entre a demarcação das Áreas de Preservação
Permanente constante nos mapas de zoneamento
e as definições estabelecidas nas legislações
aplicáveis, poderá ser solicitada reavaliação da
caracterização e redefinição dos parâmetros
urbanísticos para a área em questão. §1º A
reavaliação deverá ser feita com base em estudos
técnicos ambientais e referendada por comissão de
avaliação designada pelo Poder Executivo
Municipal e formada por técnicos da SMDU, IPUF,
FLORAM e PGM. §2º Nos casos em que a
reavaliação determinar a inexistência das
características de APP legal em áreas demarcadas
nos mapas de zoneamento como tal, a área em
questão poderá utilizar os parâmetros urbanísticos
conforme parecer técnico da comissão. §3º O
estudo técnico de que trata o §1º poderá ser
realizado pelo interessado, com base em termo de
referência estabelecido pela FLORAM. ” Art. 11.
Altera o caput do art. 51 da Lei Complementar n.
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 51. São usos permitidos em APP as
atividades eventuais ou de baixo impacto
ambiental como a implantação de trilhas para o
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
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desenvolvimento do ecoturismo, a construção de
rampa de lançamento de barcos e pequeno
ancoradouro, e a implantação de parques urbanos
e parques lineares, inclusive com suas instalações
de apoio, bem como a construção ou reforma de
rancho destinado a pesca tradicional e edificações
destinadas à atividade da aquicultura tradicional,
mediante autorização da FLORAM. ” Art. 12. Inclui
os arts. 51-A, 51-B e 51-C na Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 51-A. Nas APL somente
serão permitidas: I – Alterações no meio físico
indispensáveis à implantação da edificação e
acessos. II – As alterações deverão minimizar os
impactos negativos sobre o meio ambiente e a
paisagem; III – Supressão de cobertura vegetal
existente nos locais indispensáveis à implantação
das edificações, equipamentos e infraestruturas,
mediante autorização da FLORAM. §1º Considerase superfície indispensável à implantação das
edificações, equipamentos e infraestruturas,
excluídos os acessos, até o dobro da projeção da
área edificada. §2º O traçado das vias privativas de
acesso às edificações deverá se adequar à
topografia do terreno, e possuir largura máxima de
6 (seis) metros. Art. 51-B. As áreas com alta
suscetibilidade à inundação em APL-P não são
passíveis de edificação e nem de execução de obras
de engenharia que descaracterizem a dinâmica
natural. Art. 51-C. Nas APL é proibido o
parcelamento do solo, a abertura ou
prolongamento de vias de circulação de veículos,
salvo as vias projetadas, as obras de melhorias dos
acessos públicos oficiais existentes e a implantação
dos acessos privados às edificações. Parágrafo
único. Nas APL-E é admitida a ocupação do tipo
condomínio unifamiliar e multifamiliar horizontal”.
Art. 13. Altera o caput e insere o parágrafo único
ao art. 52 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52. As Áreas Comunitárias Institucionais são
aquelas destinadas a todos os equipamentos
urbanos e comunitários ou aos usos institucionais,
necessários à garantia do funcionamento dos
demais serviços urbanos. Parágrafo único. As áreas
comunitárias
institucionais
oriundas
de
parcelamento do solo destinam-se exclusivamente
à implantação de equipamentos comunitários,
exceto: I - para realização de atividades
emergenciais com prazo definido; e II - para
realização de atividades de uso efêmero com
instalações provisórias. ” Art. 14. Altera o caput e
inclui os incisos I e II no art. 54 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 54. Os limites
de ocupação das Áreas Comunitárias Institucionais
são assim definidos: I - As áreas de uso e domínio
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público utilizarão o zoneamento adjacente de
maior potencial construtivo, podendo ser
admitidos acréscimos mediante análise e parecer
do IPUF com base em Estudo de Impacto de
Vizinhança (ESI ou EIV) de acordo com o porte. II As áreas de uso e domínio particular utilizarão o
zoneamento adjacente, e no caso da existência de
mais de um zoneamento adjacente, os limites de
ocupação serão definidos por parecer técnico
específico do IPUF baseado nos aspectos
morfológicos e urbanísticos da área. ” Art. 15.
Inclui o art. 57-A na Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 57-A. As intervenções em AVL
deverão ter anuência do IPUF e respeitar as
diretrizes definidas por este. ” Art. 16. Altera o
caput e inclui os §§ 1º e 2º no art. 58 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 58. Em Áreas
Verdes de Lazer (AVL) será permitida a construção
de equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre,
como playgrounds, sanitários, vestiários, quiosques
para comércio e serviços, dependências
necessárias aos serviços de segurança e
conservação da área, bicicletários e pontos de táxi.
§1º As edificações devem respeitar taxa de
ocupação máxima de 5% (cinco por cento). §2º As
edificações, quando existentes, deverão estar
integradas aos espaços abertos e demais usos das
AVL. ” Art. 17. Acrescenta o art. 58-A na Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 58-A. As AVL
com mais de 25.000 m2 (vinte e cinco mil metros
quadrados) serão objeto de projetos especiais que
contemplem a totalidade da área. Parágrafo único.
Os projetos deverão ser elaborados a partir das
diretrizes para intervenção emitidas pelo IPUF e
aprovados por este órgão. Insere artigo Art. 58-B.
As áreas demarcadas como AVL em terrenos de
propriedade particular estarão sujeitas à prévia
análise do regime de afetação. Parágrafo único. Em
caso de desafetação, os parâmetros urbanísticos
serão definidos por parecer técnico colegiado do
IPUF, baseado nos aspectos morfológicos e
urbanísticos da área. ” Art. 18. Altera o caput, inclui
os incisos I, II, III e IV e o parágrafo único no art. 61
da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 61.
A adequação dos usos às áreas definidas nos
zoneamentos é determinada pela avaliação
simultânea da sua espécie, do seu porte e
periculosidade, conforme classificação constante
nas tabelas e mapas partes integrantes desta Lei
Complementar, podendo os usos serem: I Adequados (A): são aqueles permitidos de acordo
com destinação do zoneamento; II - Adequados
com limitações especiais (A - x): são aqueles
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adequados, porém necessitam observar restrições
especiais; III - Proibidos (P): são aqueles
considerados inadequados para o zoneamento
urbanístico, não podendo ser implantados; ou IV Tolerados (T): são aqueles usos existentes e
licenciados, anteriores à vigência desta lei, que
passaram a ser proibidos na legislação vigente, mas
que, em razão do direito adquirido, serão
mantidos. Parágrafo único. As edificações com usos
tolerados poderão sofrer reformas ou ampliações
desde que atendam aos limites de ocupação
permitidos para o zoneamento vigente, mediante
outorga de uso. ” Art. 19. Inclui os arts. 61-A, 61-B
e 61-C na Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61-A. Nas Macroáreas de Uso Urbano,
quando em um mesmo terreno incidirem
zoneamentos diferentes, os usos do zoneamento
frontal poderão ser estendidos ao zoneamento
adjacente, no limite de até 100 (cem) metros de
profundidade, mantidos, porém, os limites de
ocupação previstos para cada zoneamento.
Parágrafo único. A extensão do zoneamento
prevista no caput não pode ser aplicada sobre as
Macroáreas de Uso Não Urbano e sobre as
Macroáreas de Transição. Art. 61-B. Nas
Macroáreas de Uso Urbano, nos casos de
incidência de mais de um zoneamento frontal
sobre um mesmo terreno, legalmente constituídos
até a vigência da presente lei, aplica-se o uso de
maior incidência sobre a área, estendendo este
limite por um máximo de 100 (cem) metros. Art.
61-C. Casos omissos ou que suscitem dúvida no
enquadramento deverão ser encaminhados para
parecer técnico do IPUF. ” Art. 20. Inclui os arts. 63A e 63-B na Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 63-A. Considera-se fachada ativa aquela em
contato direto com o logradouro, que possua uso
não residencial e acesso aberto à população e que
atenda aos seguintes critérios: I - Possuir aberturas
que garantam a permeabilidade visual entre
interior e exterior; II - Totalidade do perímetro da
fachada ativa vinculada diretamente ao espaço
público ou à área de fruição pública; III - Unidades
de uso não residencial com área útil mínima de
20m² (vinte metros quadrados) e profundidade
mínima de 4m (quatro metros); IV - Perímetro de
fachada ativa de no mínimo 1/3 (um terço) para
terrenos cuja soma das testadas seja menor ou
igual a 15m (quinze metros); e V - Perímetro de
fachada ativa de no mínimo 1/2 (um meio) para
terrenos cuja soma das testadas seja maior que
15m (quinze metros). Art. 63-B. Nos terrenos
situados em vias que não dispuserem de
infraestrutura básica completa será admitida
somente a construção de edificações que atendam
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ao básico do respectivo terreno. Parágrafo único.
Edificações com quatro pavimentos ou mais
somente poderão ser construídas em vias com
caixa mínima de quatorze metros e que
mantenham esta caixa mínima até o encontro com
uma via de igual ou maior porte”. Art. 21. Altera o
caput e os incisos I, II e III, revoga o inciso IV e inclui
os §§ 1º e 2º no art. 64 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 64. O incentivo para uso
misto será aplicado nas ARM, ATR e AMC e será
concedido na forma de índices urbanísticos, por
meio de instrumento definido por colegiado
técnico do IPUF, limitados da seguinte forma: I – a
altura máxima estabelecida para o zoneamento em
questão poderá ser ultrapassada em no máximo
25%; II – o incentivo para o número de pavimentos
máximo ficará limitado em no máximo 25% (n. de
pavimentos x 1,25) do número de pavimentos
máximo para o zoneamento em questão; e III – o
incentivo para o Coeficiente de Aproveitamento
Máximo fica limitado pelos parâmetros
estabelecidos no inciso II deste artigo. IV –
(revogado) §1º O incentivo somente será
concedido às edificações de uso misto que
atendam
cumulativamente
os
seguintes
parâmetros: a) contenham no mínimo 30% (trinta
por cento) da área total destinada ao uso
residencial ou habitacionais transitórios; b)
contenham no mínimo 10% (dez por cento) da área
total destinada ao uso não residencial; c)
contenham fachada ativa. §2º É vedada a alteração
do uso das áreas comerciais e de serviço das
edificações que utilizarem este incentivo. ” Art. 22.
Altera os §§ 1º, 2º e 3º, revoga o § 4º e inclui §§ 6º,
7º e 8º ao art. 65 da Lei Complementar n. 482, de
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 65 (...) §1º A altura da edificação
(HE) é a distância vertical em relação ao piso do
pavimento térreo até a face superior da laje de
cobertura ou a base do telhado do último
pavimento. §2º Os terrenos em aclive ou declive
poderão ser divididos em secções planas para fins
de cálculo das alturas. §3º Não serão considerados
no cálculo da altura da edificação, os telhados com
ângulo igual ou inferior a 45º (quarenta e cinco
graus), os terraços jardins descobertos, chaminés,
casas de máquinas, reservatórios, o pavimento de
cobertura em edificações com 3 (três) ou mais
pavimentos, antenas, heliponto e demais
equipamentos de serviço implantados na
cobertura. §4º (Revogado) §5º (...) §6º Altura da
Fachada (HF) é a distância vertical entre o nível
natural do terreno e a laje de cobertura do
pavimento acrescida de elementos construídos no
mesmo plano, tais como platibandas ou muros. §7º
Altura da base (HB) é a distância vertical do piso do
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pavimento térreo até a face superior da laje de
cobertura do embasamento, acrescida de
elementos construídos no mesmo plano, tais como
platibandas ou muros. §8º Altura de vizinhança
(HV) é a distância vertical entre o nível natural do
terreno e o ponto mais alto do embasamento ou
qualquer face encostada na divisa. ” Art. 23. Inclui
o art. 65-A na Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
65-A Nas vias ou nos trechos de território
mapeados como panorâmicos, as edificações
deverão privilegiar a visibilidade da paisagem, de
acordo com critérios técnicos a serem
regulamentados. Parágrafo único. A critério do
município poderá ser requerido elaboração de
estudo específico para subsidiar a análise de
projetos de edificações em vias panorâmicas, que
deverá ser submetido ao IPUF. ” Art. 24. Altera o
art. 66 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
66 Não serão computados para determinação de
número de pavimentos, os subsolos, os telhados
desde que não sejam passíveis de ocupação, os
terraços jardins descobertos, os sótãos em
residências unifamiliares, o pavimento de
cobertura, as casas de máquinas, as chaminés, as
caixas d´água e as demais instalações de serviço e
segurança e proteção contra incêndio implantadas
na cobertura. ” Art. 25. Altera o art. 67 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 67 No bairro
Santa Mônica e nos Distritos Campeche, Ingleses,
Rio Vermelho, Pântano do Sul, nas áreas suscetíveis
à inundação e áreas previamente indicadas pelo
órgão ambiental competente (FLORAM), os
subsolos só serão admissíveis quando comprovado,
através de estudo específico, que não haja
comprometimento do lençol freático e dos
aquíferos existentes no Município. ” Art. 26. Altera
os incisos I, II, III, IV e V, inclui inciso VI e revoga o
parágrafo único do art. 69 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 69 (...) I – espaços
destinados à garagem de veículos automotores em
edificações multifamiliares até uma vez e um terço
do número mínimo de vagas estabelecido, e
espaços destinados à garagem para usos não
residenciais, exceto edifícios garagem; II - sótãos
em edificações unifamiliares; III - áreas e
equipamentos de lazer descobertas, e implantados
no nível natural do terreno ou no terraço da
edificação; IV - áreas técnicas das edificações, tais
como: helipontos, casas de máquinas e de bombas,
caixas d’água e centrais de ar condicionado,
centrais de gás,
depósitos de resíduos e
reservatórios; V – sobrelojas ou mezaninos de uso
não residencial nas edificações com fachada ativa,
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desde que sua área total seja no máximo cinquenta
por cento da área do compartimento ao qual esteja
conectada; VI – as áreas de uso coletivo localizadas
no pavimento de cobertura. Parágrafo único.
(Revogado) ”. Art. 27. Altera os incisos I, III, revoga
os incisos II e V e inclui o inciso VI no art. 70 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 70 Não serão
computadas no cálculo da taxa de ocupação as
projeções das seguintes áreas e dependências,
desde que não ultrapassem a taxa de
impermeabilização mínima exigida: I - piscina,
parque infantil e outros equipamentos de lazer
descobertos implantados no nível natural do
terreno; II - (Revogado); III - marquises e toldos
fixados junto à fachada; IV - (...); V - (Revogado).”
VI - Brises e elementos arquitetônicos de fachada e
seus sistemas de fixação. Art. 28. Altera os incisos I
e II e revoga a alínea “d” do inciso I, o inciso III e o §
1º do art. 71 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 71(...) I - Os subsolos, nas seguintes
condições: a) nas áreas de zoneamento AMC
situadas no Polígono Central, poderão ocupar até
cem por cento do terreno; b) nas áreas de
zoneamento AMS e AMC fora do polígono central,
poderão ocupar até oitenta por cento do terreno;
c) nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde
esteja permitido seis ou mais pavimentos, poderão
ocupar até oitenta por cento do terreno; d)
revogado II - O primeiro e segundo pavimentos,
desde que a edificação possua fachada ativa, nas
seguintes condições: a) nas áreas de zoneamento
AMC situadas no Polígono Central, poderá ocupar
até cem por cento do terreno; b) nas áreas de
zoneamento AMS e AMC fora do polígono central,
poderá ocupar até oitenta por cento do terreno; c)
nas áreas de zoneamento ARM e ATR onde esteja
permitido seis ou mais pavimentos, poderão
ocupar até oitenta por cento do terreno; e d)
(revogada) III – (revogado) §1º (Revogado) §2º
(...)”. Art. 29. Altera os incisos II e III do art. 72 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 72
(...) I – (...) II - em aterro sobre terraços artificiais
cuja profundidade de solo seja igual ou superior a
trinta centímetros; e III - que utilizem tecnologias
alternativas (cobertura vegetal, captação de água
da chuva, entre outros) para a gestão de águas
pluviais, garantindo uma taxa de escoamento de
águas pluviais igual ou menor do que a equivalente
para a Taxa de Impermeabilização Máxima do
lote”. Art. 30. Altera a nomenclatura da Seção IV do
Capítulo IV, o caput e os §§ 1º e 5º do art. 73 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, e revoga os §§ 2º,
3º, 4º, 6º e 7º do referido dispositivo, passando a
vigorar com a seguinte redação: Seção IV Dos
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Recuos e Afastamentos Obrigatórios Art. 73 As
edificações deverão respeitar afastamento frontal
conforme estabelecido no Anexo C14 – Sistema
Viário – Detalhamento das seções transversais, e
na ausência deste o afastamento mínimo será de
4m (quatro metros). §1º Serão permitidas, na área
do afastamento frontal: as marquises; os beirais
com projeção máxima de até 1,20m e as sacadas
em balanço desde que não ultrapassem mais do
que um terço da largura do lote e que tenham
avanço sobre o afastamento de, no máximo, 1,20m
de profundidade. §2º (Revogado) §3º (Revogado)
§4º (Revogado) §5º Para garantir adequada
insolação e ventilação dos logradouros, as
edificações não poderão em nenhum caso
ultrapassar a linha de projeção de um ângulo de
setenta graus medido a partir do eixo da via,
desconsiderado volume de reservatório, heliponto
de emergência, antenas, chaminés e elementos
arquitetônicos de baixo impacto. §6º (Revogado)
§7º (Revogado) Art. 31. Inclui o art. 73-A na Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 73-A Nos
afastamentos frontais, os muros e elementos
opacos de vedação dos terrenos não poderão se
elevar a mais de 1,20 m (um metro e vinte
centímetros) de altura, em relação ao nível natural
do terreno. §1º Os gradis, elementos de vedação
vazados e/ou transparentes poderão se elevar até
3 (três) metros de altura em relação ao nível
natural do terreno, completando ou não os muros
de vedação. §2º Nas vias panorâmicas os muros e
elementos opacos de vedação poderão ter altura
máxima de 0,50 m (cinquenta centímetros) em
relação ao nível natural do terreno e os gradis,
elementos de vedação vazados e/ou transparentes
poderão se elevar até 3 (três) metros de altura,
completando ou não os muros de vedação, de
forma que não impeçam a percepção visual da
paisagem. §3º As edificações com fachada ativa
não poderão construir muros ou gradis no
perímetro correspondente na faixa de afastamento
frontal. ” Art. 32. Altera o art. 74 e revoga o §2º, da
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 74 Os
afastamentos laterais e de fundos deverão ser de
no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta
centímetros) em edificações cuja altura da
edificação (HE) seja de até 7,20 m (sete metros e
vinte centímetros). §1º Será admitida a ausência de
afastamentos laterais em até um terço da
profundidade do lote. §2º (Revogado) §3º A
dispensa dos afastamentos não se aplica aos
terrenos confrontantes com orla marítima,
lacustre, lagunar ou fluvial e situadas em Macro
Áreas de Transição. ” Art. 33. Altera o caput e inclui
os incisos I e II e o parágrafo único ao art. 75 da Lei
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Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 75. Os
afastamentos laterais e de fundos deverão ser de
no mínimo 3 (três) metros em edificações com
altura da edificação (HE) superior a 7,20 m (sete
metros e vinte centímetros) com a seguinte
proporção: I - 1/7 (um sétimo) da altura da fachada
(HF) para edificações no Triângulo Central; II - 1/5
(um quinto) da altura da fachada (HF) para
edificações nas demais áreas. Parágrafo único. Os
afastamentos laterais e de fundos poderão variar
conforme a altura (HF) para cada face e pavimento
da edificação. ” Art. 34. Inclui os arts. 75-A, 75-B,
75-C e 75-D na Lei Complementar n. 482, de 2014,
os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 75-A O embasamento das edificações que
utilizam taxa de ocupação diferenciada é isento de
afastamentos laterais e fundos, limitado à altura de
base (HB) em 9 (nove) metros. §1º Nas AMC, vias
de trânsito rápido, nas vias arteriais e no Triângulo
Central, a altura de base (HB) poderá ser acrescida
em no máximo 2 (dois) metros onde houver
mezanino ou sobreloja.
§2º Os critérios
estabelecidos não se aplicam aos terrenos
confrontantes para a orla marítima, lacustre,
lagunar ou fluvial. Art. 75-B A altura de vizinhança
(HV) máxima é de 10,50m (dez metros e cinquenta
centímetros) em relação ao nível natural do
terreno até o topo dos elementos construídos no
mesmo plano. §1º Nas AMC, nas vias de trânsito
rápido, nas vias arteriais e no Triângulo Central, a
altura de vizinhança (HV) poderá ser acrescida em
no máximo 2 (dois) metros onde houver mezanino
ou sobreloja. §2º As faces do embasamento acima
da altura de vizinhança (HV) deverão obedecer ao
afastamento de 1/5 de sua altura, respeitado o
mínimo de 3 (três) metros. Art. 75-C Mediante
parecer conjunto do IPUF e Habitação, ou por
critérios técnicos a serem regulamentados,
loteamentos de Interesse Social poderão
estabelecer
parâmetros
de
afastamento
diferenciados quando da sua aprovação. ” Art. 75-D
Serão admitidos nos afastamentos laterais e de
fundos: I - beirais com até 1,20m (um metro e vinte
centímetros); e II - Brises com até 1,20m (um
metro e vinte centímetros); e III - Elementos
arquitetônicos de fachada e seus sistemas de
fixação com até 20cm (vinte centímetros). Art. 35.
Altera os incisos I e II do art. 76 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 76. (...) I pelo menos três metros para edificações com até
sete metros e vinte centímetros de altura de
fachada, excetuando-se as edificações geminadas;
e II - o dobro dos afastamentos exigidos para
edificações com alturas de fachada superior a sete
metros e vinte centímetros, conforme o caso,
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respeitando sempre um mínimo de seis metros. ”
Art. 36. Altera o art. 77 da Lei Complementar n.
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 77 As edículas, alpendres, telheiros e
abrigos estão dispensados dos afastamentos
laterais e de fundos, desde que possuam altura
máxima da edificação de 3,60 metros e
profundidade inferior a 6 (seis) metros. ” Art. 37.
Inclui os arts. 78-A, 78-B e 78-C na Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 78-A Os
espaços livres definidos como afastamentos não
são edificáveis, ressalvando o direito à realização
das seguintes obras: I - muros de arrimo e de
vedação dos terrenos; II - cercas divisórias; III piscinas; e IV - escadarias e rampas de acesso
assentadas no terreno, necessárias em função de
sua declividade natural. Art. 78-B Os recuos viários
são obrigatórios e não edificantes, devendo ser
incorporados ao domínio público municipal, de
acordo com o definido no Anexo C14 – Sistema
Viário – Detalhamento das seções transversais. §1º
Os recuos são estabelecidos a partir do eixo da via
existente, considerada como a linha média da
largura existente da pista de rolamento, definindo
o alinhamento. §2º Nos terrenos de esquina,
envolvendo vias locais, os elementos construídos
no alinhamento (muros e edificações) deverão
observar um canto chanfrado reto de dois metros
em cada testada a partir do ponto de encontro
entre as duas testadas. §3º Para enquadramento
das vias locais, considera-se a largura total da caixa
da via. §4º Deverá ser observado o recuo viário
quando da execução de muro frontal ou edificação.
§5º Excetuando-se as zonas AMC e ARM do
triângulo central, a construção de edificações com
mais de dois pavimentos ficará condicionada à
aplicação de recuo viário mínimo de sete metros
em relação ao eixo da via. §6º Os acessos ao
interior dos terrenos deverão ser compatibilizados
com os níveis finais dos recuos previstos,
admitindo-se declividade transversal máxima de
2% (dois por cento) em direção ao meio-fio
projetado. §7º A área atingida pela ampliação do
sistema viário dará direito ao proprietário de
alienar, mediante escritura pública, área
equivalente ao potencial construtivo não utilizado.
Art. 78-C As áreas para embarque e desembarque
devem ser implantadas no interior do lote. ” Art.
38. Altera os §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 10º, revoga o §
7º e inclui os §§ 11, 12 e 13 ao art. 79 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 79 (...) §1º
(...) §2º Os imóveis em vias exclusivas de pedestres,
assim como as edificações destinadas ao uso
residencial, comercial e de prestação de serviços
localizadas no triângulo central ficam dispensados
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da exigência de vagas de estacionamento de
automóveis, salvo exigência em Estudo de Impacto.
§3º Em todo o Distrito Sede, os restaurantes, bares
e afins serão dispensados de possuir vagas de
estacionamentos de automóveis, salvo exigência
em Estudo de Impacto. §4º Empreendimentos
comerciais e de serviços com área construída
menor ou igual a 100 (cem) metros quadrados são
dispensados das exigências de vagas de
automóveis. §5º As rampas de acesso de veículos
deverão ser construídas no interior dos terrenos,
iniciando-se a dois metros do alinhamento. §6º Nas
vias arteriais e de trânsito rápido, os edifícios de
uso coletivo, comerciais, habitacionais ou de
serviços maiores de dez mil metros quadrados
deverão dispor de refúgios antecedendo os acessos
das garagens com capacidade de acolher dois
veículos para cada cem vagas de estacionamento
ou outra solução técnica definida pelo IPUF. §7º
(Revogado) §8º (...) §9º (...) §10º Todas as
edificações passíveis de Estudo de Impacto de
Vizinhança (ESI ou EIV) deverão considerar a
análise de inserção de vaga para caminhões de
serviço. §11 Quando as vagas exigidas para o
empreendimento não puderem se localizar no
próprio lote, serão compensadas mediante
averbação de vagas em estacionamento,
localizadas em uma distância caminhável de até
500 (quinhentos) metros do empreendimento. §12
Vagas de bicicleta situadas na área de afastamento
frontal serão computadas no mínimo de vagas
exigidas. §13 O número de vagas de
estacionamento pode ser menor ou maior que o
exigido, conforme ESI ou EIV, em aprovação pelo
IPUF. ” Art. 39. Revoga os §§ 1º, 2º e 3º e altera o
caput do art. 80 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 80. As vagas de estacionamento
somente poderão ocupar a área correspondente ao
afastamento frontal obrigatório nas edificações
residenciais unifamiliares implantadas em terrenos
que não permitam a execução de rampa de acesso
com declividade de até vinte por cento, com
capacidade máxima de 2 (duas) vagas. ” Art. 40.
Altera o caput do art. 83 da Lei Complementar n.
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 83 As áreas de estacionamento
descobertas deverão ser arborizadas de acordo
com critérios técnicos a serem regulamentados”.
Art. 41. Inclui os arts. 83-A e 83-B na Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 83-A Fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a exigir,
mediante
regulamentação
específica,
contrapartida onerosa das edificações residenciais,
comerciais e PGT que optarem por utilizar vagas de
automóveis além dos limites mínimos previstos
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nesta Lei. Parágrafo único. As contrapartidas
devem estar de acordo com as estratégias, políticas
ou programas de mobilidade definidas pelo IPUF e
devem ser voltadas exclusivamente para a
melhoria do transporte não motorizado e
transporte coletivo. Art. 83-B. Os acessos de
veículos e respectivos rebaixos de meio-fio são
estabelecidos de acordo com a dimensão da
testada e número de vagas, conforme os
parâmetros abaixo: I - profundidade máxima
limitada pela faixa de serviço da calçada ou, na
ausência desta, 30 (trinta) centímetros; II - largura
máxima de 3 (três) metros quando o acesso
atender até 30 (trinta) vagas de veículos; III largura máxima de 6 (seis) metros, quando o
acesso atender mais de 30 (trinta) vagas de
veículos ou acessos em níveis diferentes. §1º Fica
expressamente proibido o rebaixo total do meio-fio
das calçadas. §2º Será permitido mais de um
rebaixo em lotes com testada maior ou igual a 15
(quinze) metros, desde que afastados no mínimo 5
(cinco) metros entre si. ” §3º Será permitido mais
de um rebaixo para cada unidade autônoma
unifamiliar”. Art. 42. Altera o art. 85 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 85. A
instalação dos PGTs com acessos ou saídas para
vias arteriais ou de trânsito rápido fica
condicionada à execução, por parte do
empreendedor, de via marginal ou pista de
desaceleração, salvo dispensa mediante análise do
Estudo de Impacto. ” Art. 43. Inclui o art. 85-A na
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 85-A A
instalação de qualquer PGT fica condicionada à
execução, por parte do empreendedor, das
seguintes infraestruturas de apoio ao ciclista: I –
Paraciclos próximos as entradas e saídas de
pedestres do empreendimento; e II – Bicicletário.
Parágrafo único: Os bicicletários instalados nos
empreendimentos comerciais ou de serviços
devem ser de acesso público e dispor de banheiro
equipado com chuveiro e vestiário. ” Art. 44.
Altera o art. 96 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 96. Entende-se por urbanização
progressiva a implantação do parcelamento por
etapas. ” Art. 45. Fica revogado o § 1º do art. 98 da
Lei Complementar n. 482, de 2014. Art. 46. Altera o
caput do art. 103 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 103. As residências isoladas e
geminadas poderão ser em número de três por lote
ou gleba, sem obrigatoriedade de constituição de
condomínio, conforme ordenamento jurídico,
desde que obedeçam a uma fração ideal igual ou
superior a cento e vinte metros quadrados por
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Casa Civil
Diretoria de Governo Eletrônico

Secretário: Filipe Mello
Controle:

Thamara Malta

pg. 21

unidade, e aos demais limites de ocupação
previstos nesta Lei Complementar. ” Art. 47. Altera
o caput, os §§ 1º e 2º e inclui os §§ 3º e 4º ao art.
105 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
105. Nos condomínios residenciais unifamiliares
serão discriminadas as partes comuns e a fração
ideal correspondente a cada unidade, bem como as
áreas de uso exclusivo de cada unidade autônoma.
§1º Em APL-E cada unidade autônoma deverá
corresponder a uma fração ideal mínima de
2.500m² (dois mil e quinhentos) metros quadrados
da área contida no zoneamento. §2º Cada unidade
autônoma poderá ser constituída de uma
residência unifamiliar. §3º O número máximo de
unidades autônomas por condomínio residencial
unifamiliar será igual a vinte e cinco unidades. §4º
Em APL-E as áreas de uso comum poderão ser
implantados equipamentos de recreação e lazer,
respeitando a taxa de ocupação máxima de 10%
(dez por cento) e o coeficiente de aproveitamento
máximo de 0,1. ” Art. 48. Altera o caput e revoga os
incisos I, II e III do art. 108 da Lei Complementar n.
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 108. A aprovação de condomínios
residenciais unifamiliares ficará condicionada à
emissão de diretrizes urbanísticas e aprovação de
Estudo Simplificado de Impacto (ESI) pelo IPUF. ”
Art. 49. Altera o caput e inclui os incisos I, II, III e IV
ao art. 110 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
110. Os limites de ocupação, as áreas e testadas
das áreas de uso exclusivo dos condomínios
unifamiliares em APL-E deverão atender: I - Área de
uso exclusivo mínima de 500m² (quinhentos
metros quadrados); II - Frente mínima de 15
(quinze) metros; III - Taxa de ocupação máxima
(TO) de 50% (cinquenta por cento) da área de uso
exclusivo; IV - Coeficiente de aproveitamento
máximo (CA) de 0,8 (zero vírgula oito) da área de
uso exclusivo”. Art. 50. Altera o art. 112 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 112. O
afastamento mínimo para as edificações será de
um metro e cinquenta centímetros dos limites da
área de uso exclusivo. ” Art. 51. Altera a Seção III
do Capítulo VI da Lei Complementar n. 482, de
2014, cuja nomenclatura passa a vigorar como:
“Dos Condomínios Residenciais Multifamiliares e
Não Residenciais”. Art. 52. Altera o caput, inclui os
incisos I e II e os §§ 1º e 2º no art. 117 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 117. O
número máximo de unidades residenciais em
condomínio multifamiliar será de: I – 25 unidades
para edificações horizontais; e II – 200 unidades
para edificações verticais. §1º Condomínio
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
Diários Online: http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial

pg. 21

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Edição Nº 2182

Florianópolis/SC, segunda-feira, 7 de maio de 2018

horizontal é aquele que configura todas unidades
autônomas com no máximo dois pavimentos. §2º
Condomínio vertical é aquele que configure
unidades autônomas independentes em dois ou
mais pavimentos sobrepostos. ” Art. 53. Altera o
caput, os incisos I e II e o parágrafo único, o qual
passa a vigorar como §1º, e inclui o inciso III e o §
2º ao art. 118 da Lei Complementar n. 482, de
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 118. Os condomínios multifamiliares
ou não residenciais, independente de seu porte,
implantados em terrenos iguais ou maiores de
5.000m² (cinco mil metros quadrados) em áreas
não loteadas, localizados em qualquer parte da
cidade deverão apresentar plano de vizinhança,
que conterá um diagnóstico das carências do
entorno imediato e propostas de investimentos na
forma de mitigação de impactos de vizinhança, a
saber: I - os planos de vizinhança deverão garantir
a conectividade entre as vias do entorno, propor
melhorias no sistema viário, na qualificação de vias
e passeios, na iluminação pública, nos
equipamentos urbanos e em espaços comunitários;
e II - os planos de vizinhança deverão destinar
áreas de uso público, em proporção a ser
estabelecida
pelo
órgão
municipal
de
planejamento e de acordo com a densidade
resultante pelo empreendimento, garantido um
mínimo de 15% (quinze por cento) da área do
empreendimento. III - garantir a caminhabilidade, o
acesso às trilhas e caminhos desde a via pública.
§1º Obedecendo diretrizes do IPUF ou critérios
técnicos a serem regulamentados, as áreas de uso
público poderão ser localizadas no entorno do
empreendimento e deverão levar em conta a
demanda da região por áreas de lazer e
comunitárias institucionais. §2º Para os
condomínios com até 100 unidades habitacionais
deverá ser apresentado Estudo Simplificado de
Impacto e para os demais deverá ser apresentado
Estudo de Impacto de Vizinhança. ” Art. 54. Altera
o caput e os §§ 1º e 2º do art. 119 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 119. Os
terrenos de marinha que estiverem no uso comum
do povo se constituem em logradouros públicos
municipais, passíveis de oficialização nos termos da
Lei. §1º Os acrescidos de terrenos de marinha,
formados por acessão natural ou artificial, serão
destinados a áreas verdes de uso público. §2º Os
terrenos de marinha que se encontrarem vagos ou
ocupados irregularmente poderão ser requeridos
pelo Município à União Federal sob o regime da
cessão gratuita”. Art. 55. Altera o inciso I e revoga
os incisos II e III do caput, altera o inciso I, revoga o
inciso III e inclui o inciso V ao §1º, altera o §3º, e
revoga o §5º do art. 120 da Lei Complementar n.
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482, de 2014, passando a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 120. (...) I - os ocupantes que
comprovarem por Certidão do Serviço do
Patrimônio da União (RIP) que são titulares do
direito de preferência ao aforamento, e os foreiros
dos terrenos de marinha, poderão edificar nessas
áreas quando a profundidade total do lote,
incluídas as terras alodiais, não for superior a 60
(sessenta) metros, observando pelas construções
um afastamento, do limite do domínio público
marítimo, não inferior a 55% (cinquenta e cinco por
cento) da medida de profundidade do terreno; II –
(Revogado) III – (Revogado) §1º (...) I - a
profundidade do lote que não confine com terras
alodiais for inferior a vinte e cinco metros, exceto
quando para construção ou reforma de rancho
destinado a pesca tradicional e edificação
destinada a atividade da aquicultura; II – (...) III –
(Revogado); IV – (...) V – a profundidade do lote
que não confine com terras alodiais, for inferior a
25 (vinte e cinco) metros. §2º (...) §3º A linha de
preamar de 1831 demarcada pela União,
constituir-se-á em documento obrigatório à
aprovação de projetos em áreas de marinha ou
terras alodiais. §4º (...) §5º (Revogado) ” Art. 56.
Altera o caput e revoga o §2º do art. 123 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 123. Os
ocupantes e os foreiros dos terrenos de marinha
poderão, na parte do imóvel definida como
afastamento das edificações, reservada a área
exigível para circulação de pedestres, realizar
trabalhos de ajardinamento, horticultura e
arborização, bem como implantar equipamentos
sumários de lazer e recreação e ranchos para
guarda de embarcações destinadas à pesca
tradicional e à aquicultura. §1º (...) §2º (Revogado)
”. Art. 57. Altera o inciso V, do art. 125 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 125. (...) (...)
V - Áreas Especiais de Orla (AEO); (...)” Art. 58.
Altera o caput e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 130 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
130. As Áreas de Desenvolvimento Incentivado
(ADI) são aquelas que tem por objetivo fortalecer
as centralidades urbanas acentuando o modelo de
desenvolvimento polinuclear, de modo a diminuir a
necessidade de deslocamentos pendulares da
população em busca de serviços e atividades e a
induzir o desenvolvimento orientado ao
transporte. §1º Cada ADI será instituída por Lei
Complementar específica, a partir de estudos
urbanísticos prévios das centralidades a serem
realizados pelo IPUF. §2º Cada ADI poderá receber
incentivos fiscais e construtivos que serão
definidos na Lei Complementar da sua criação. §3º
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Poderão ser exigidas contrapartidas para a
implantação de empreendimentos em ADI. §4º As
ADI aplicam-se somente nas Macroáreas de Uso
Urbano. ” Art. 59. Inclui os arts. 130-A e 103-B na
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
130-A. A demarcação e os parâmetros a serem
estabelecidos para as ADI terão os seguintes
objetivos: I - promover a ocupação urbana
concentrada; II - qualificar a infraestrutura básica e
urbanística nas centralidades existentes ou
potenciais; III - estimular a ocupação de vazios
urbanos em áreas já urbanizadas e aptas à
urbanização; IV - preservar o patrimônio ambiental,
cultural
e
paisagístico,
valorizando
as
características territoriais e socioculturais; V promover o desenvolvimento econômico local; VI –
impulsionar projetos urbanos que promovam a
inclusão social e a oferta adequada de moradia.
Art. 130-B. As ADI deverão atender no mínimo as
seguintes demandas: I – fortalecimento das
centralidades locais; II – promoção da
miscigenação de usos; III - melhoria ou ampliação
das infraestruturas existentes e dos equipamentos
público-comunitários; IV - acessibilidade aos meios
de transporte público; V – fomento à geração de
emprego e renda e à qualificação do trabalho; VI estímulo a atividades e serviços de comércio
setorial e comunitário; e VII – ampliação da oferta
de Habitação de Interesse Social”. Art. 60. Altera a
nomenclatura da Seção V do Capítulo VIII, altera os
arts. 132 e 133 e inclui os arts. 133-A, 133-B, 133-C,
133-D e 133-E na Lei Complementar n. 482, de
2014, passando a vigorar com a seguinte redação:
Seção V Das Áreas Especiais de Orla Art. 132. As
Áreas Especiais de Orla (AEO) são aquelas
destinadas à gestão e ordenamento da orla com
ênfase na preservação da paisagem e na ampliação
do uso e acesso público, buscando promover: I melhoria da qualidade socioambiental; II - proteção
dos ecossistemas costeiros; III - lazer e o esporte;
IV - patrimônio histórico, cultural e paisagístico; V atividades produtivas tradicionais; e VI desenvolvimento econômico e turístico. Art. 133. O
Município desenvolverá Plano Específico de uso e
ocupação territorial e desenho urbano para as
Áreas Especiais de Orla, devendo: I - estabelecer
critérios de planejamento e gestão integrados,
estratégicos e disciplinadores de uso e ocupação da
orla que garantam e perpetuem os valores
expostos; II - promover ações prioritárias de
regularização fundiária com vistas a melhorar as
condições de habitabilidade e de infraestrutura; III
- mapear acessos existentes, identificar áreas
sensíveis e áreas indicadas para abertura de novos
acessos; e IV - elaborar estudo técnico, ambiental e
urbano, que estabeleça critérios técnicos para a
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abertura de novos acessos às bordas d’água da
orla. Art. 133-A. Os primeiros 15 (quinze) metros
das faixas marginais das bordas d’água são de uso
público e destinam-se à livre circulação e demais
atividades de uso comum, sendo vedada as
seguintes intervenções: I - construção de muros ou
cercas de qualquer espécie; II - construção de
edificações, salvo as estruturas de apoio náutico
desde que não impeçam o livre fluxo; e III implantação de vias para veículos automotores,
salvo por estudo específico a ser aprovado pelo
IPUF desde que em áreas urbanas consolidadas.
§1º Considera-se faixa marginal das bordas d’´água
a faixa de 15 (quinze) metros, iniciada nos fatos
antrópicos e naturais mais próximos da linha
d’água. §2º O restante do terreno, situado após a
faixa reservada de 15 (quinze) metros poderá ser
cercado, e estará sujeito às regras de uso e
ocupação territorial da presente lei. Art. 133-B. As
faixas marginais com até 30 (trinta) metros de
largura, localizadas entre a via pública e borda
d’água, deverão observar os parâmetros
urbanístico de AVL. Art. 133-C. Nas AEO os
empreendimentos deverão respeitar os seguintes
parâmetros: I - nos casos de imóveis com 125
(cento e vinte e cinco) metros ou mais de testada
voltada para a rua de acesso ou para as bordas
d’água deverá ser garantido acesso público
transversal. II - Enquadrar-se ao Plano Específico de
uso e ocupação; III - os ranchos para guarda de
embarcações artesanais e para aquicultura deverão
ser construídos em conformidade com os critérios
definidos pelo IPUF. Art. 133-D. Nas faixas de praia
é proibida ocupação e uso permanentes contrários
à sua destinação principal de uso público comum.
§1º A exploração temporária de comércio e
serviços fica permitida conforme legislação
específica; §2º Aplica-se o dispositivo deste artigo
inclusive às praias que, encravadas em terrenos
particulares, não sejam acessíveis por terra. Art.
133-E. Na ausência do estudo técnico ambiental e
urbano, promovido pelo município, que estabelece
critérios para a abertura de novos acessos às
bordas d’água da orla, um novo acesso deverá: I apresentar distâncias em relação aos acessos
existentes ou projetados, que garantam um
percurso de caminhabilidade de 125 (cento e vinte
e cinco) metros, contados a partir da linha de
costa; II - respeitar as especificações do sistema de
circulação; e propor solução que respeite as
condicionantes ambientais e de paisagem
existente; e III - manter os acessos históricos
promovendo sua devida sinalização”. Art. 61. Inclui
o inciso III ao § 2º do art. 140 da Lei Complementar
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 140. (...) (...) §2º (...) (...) III
– ALA-3 – áreas naturais tombadas”. Art. 62. Altera
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o § 3º do art. 141 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 141. (...) (...) §3º Cada ACAU deverá
ser objeto de estudo específico de caracterização
socioambiental, regulamentado pelo Município. ”
Art. 63. Altera o inciso II do art. 143 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 143 (...) (...) II
- APC2 - Áreas de Paisagem Cultural e de Interesse
Ambiental e Paisagístico destinam-se à preservação
de sítios naturais de excepcional beleza e paisagens
culturais, representativas de processos de
interação do homem com a natureza, às quais se
imprimiram marcas ou atribuíram valores; ” Art.
64. Altera o art. 145 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 145. Nas Áreas de Preservação
Cultural (APC), a autorização de parcelamento, a
realização de obras de desmonte, terraplanagem,
aterro, desmatamento, corte e plantio de árvores
de qualquer porte, obras de infraestrutura em
geral, pavimentações, bem como quaisquer outras
modificações do relevo e da paisagem dependem
de anuência prévia do SEPHAN, além da aprovação
dos demais órgãos competentes”. Art. 65. Altera o
caput do art. 146 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 146. Nas Áreas de Preservação
Cultural (APC), nos bens tombados e no seu
entorno, quando admitido pelo zoneamento e pelo
SEPHAN, qualquer modalidade de parcelamento
deve incluir: ”. Art. 66. Inclui o inciso VIII no art.
150 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 150.
(...) (...) VIII – Nos lotes ou parcela dos lotes
inseridos em APC, onde se inserem edificações
classificadas como P1 e P2, podem ser admitidas
novas construções, a critério do SEPHAN”. Art. 67.
Altera os incisos II e V e o § 2º do art. 151 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 151 (...) (...) II
- implantação em conformidade com as
características do alinhamento frontal e
afastamentos laterais predominantes no conjunto;
(...) V - emprego de materiais de cobertura
semelhantes aos do conjunto das edificações
protegidas
próximas,
admitindo-se,
excepcionalmente, adequações em conformidade
com o inciso I e o § 2º deste artigo; e (...) § 2º O
IPUF por meio do SEPHAN, excepcionalmente, para
melhor inserção no conjunto tombado poderá
aprovar soluções diferenciadas para coberturas,
afastamentos frontais, laterais, de fundos e
volumetria”. Art. 68. Inclui os arts. 151-A e 151-B
na Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
151-A. Nas APC1 poderão ser estabelecidos
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afastamentos frontais, laterais e de fundos
próprios, definidos pelo SEPHAN considerando a
configuração urbana do entorno para melhor
inserção no conjunto. Art. 152-B. Os imóveis na
categoria P-5 se constituem em elemento de
transição devendo se harmonizar com as
características de volume e altura do conjunto de
interesse histórico e o entorno urbano. §1º No caso
de construções novas, ou de ampliação das
existentes, a altura das edificações poderá exceder
a altura máxima das edificações das categorias
protegidas, P-1, P-2 e P-4 desde que garantidas a
visibilidade e ambiência do patrimônio. §2º Os
parâmetros de altura diferenciados daqueles
estabelecidos no parágrafo anterior serão
definidos em planos de massa, aprovados pelo
IPUF em parceria com o SEPHAN e endossados pela
COTESPHAN”. Art. 69. Altera o inciso II do art. 154
da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 154. (...)
(...) II - apresentar uma área máxima de 0,40m
(quarenta decímetros quadrados), desde que não
interfira na composição estética do bem
preservado; ” Art. 70. Altera o caput e o § 3º do art.
162 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
162. Nas Áreas de Paisagem Cultural e de Interesse
Ambiental e Paisagístico (APC-2), o parcelamento
do solo, a reforma, construção, demolição,
comunicação visual das edificações e a utilização
dos espaços abertos dependem da consulta e da
anuência do IPUF, através do SEPHAN e do setor
responsável pela política de proteção da paisagem.
(...) §3º Poderão ser exigidos, a critério do SEPHAN
e do setor responsável pela política de paisagem,
projeto especial de desenho urbano, plano de
manejo e de paisagem e/ou plano de massa,
visando privilegiar as características predominantes
do local, as atividades tradicionais da área e o
desfrute social e cultural dos espaços pela
comunidade”. Art. 71. Inclui os §§ 1º e 2º ao art.
163 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
163. (...) §1º A criação da Chancela da Paisagem
Cultural deverá ser regida por um Pacto
envolvendo o Poder Público, a sociedade civil e a
iniciativa privada, resultando num plano de gestão
compartilhado de uma porção do território
consideradas portadoras de valores que
justifiquem seu enquadramento como Paisagem
Cultural. §2º O enquadramento e as diretrizes
relacionadas às áreas de Interesse Ambiental e
Paisagístico para valorização de panoramas de
excepcional beleza, incluindo os sítios naturais e as
paisagens urbanas, serão definidas em legislação
específica”. Art. 72. Altera o caput e o § 1º do art.
168 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
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passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 168
Ficam instituídos os Inventários Municipais de
Paisagem e do Patrimônio Material como forma
complementar de acautelamento. §1º A
responsabilidade pela elaboração e guarda dos
Inventários, bem como suas implementações, será
do IPUF”. Art. 73. Altera o § 2º do art. 170 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 170. (...) (...)
§ 2º O órgão de planejamento terá o prazo de dois
anos para iniciar o inventário dos itens de
relevante interesse paisagístico”. Art. 74. Inclui os
§§ 4º e 5º ao art. 173 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 173. (...) (...) §4º O critério de
visibilidade deverá atender no mínimo um raio de
100m das edificações integrantes do patrimônio,
cultural e religioso do município, enquanto não
forem realizados estudos de visibilidade
específicos. §5º Para garantir a adequada inserção
de novos elementos construídos na paisagem
natural ou construída, poderão ser exigidos
Estudos específicos de impacto com ênfase nos
aspectos de paisagem, independente do porte do
empreendimento, os quais serão elaborados de
acordo com os procedimentos estabelecidos para
Estudos de Impacto de Vizinhança”. Art. 75. Altera
o inciso VI do § 1º do art. 176 da Lei Complementar
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 176 (...) §1°(...) (...) VI ações incluídas nas medidas mitigadoras e
compensatórias determinadas por Estudo de
Impacto de Vizinhança; ” Art. 76. Altera o caput do
art. 178 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
178. Todo o projeto de Arte Pública no Município e
sua respectiva inserção será obrigatoriamente
analisado e aprovado pela COMAP coordenada
pelo IPUF”. Art. 77. Altera os incisos I e II e inclui
parágrafo único ao art. 179 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 179 (...) I Empreendimentos de caráter privado de âmbito
público configurados legalmente como Macro Polo
(PGT-2), caso seja enquadrado como obra de
melhoria urbana nos termos previstos no §1º do
artigo 84; II - Edificações que utilizem recursos
públicos com área superior a cinco mil metros
quadrados; e III - (...) Parágrafo único. A inserção
de Arte Pública deverá respeitar o previsto no
inciso II do art. 181. ” Art. 78. Altera o art. 180 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, e seus §§ 1º, 2º
e 3º e inclui os §§ 4º e 5º, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 180. Os
empreendimentos de caráter privado que
investirem em Arte Pública poderão beneficiar-se
com o incremento construtivo de acréscimo de
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dois por cento no coeficiente de aproveitamento,
com o respectivo acréscimo na taxa de ocupação,
respeitados os demais limites urbanísticos. §1° O
investimento em Arte Pública será proveniente da
aplicação da seguinte fórmula: Valor do
Investimento = INC (m²) x PA x CUB, onde: INC(m²)
= Incremento construtivo – área em metragem
quadrada
do
acréscimo
construtivo
no
empreendimento proveniente do incentivo à Arte
Pública. PA = Percentual Aplicado – índice variável
de acordo com o Coeficiente de Aproveitamento
incidente no imóvel, oscilando entre 0.15 e 0.35
conforme tabela a seguir:
COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

PERCENTUAL APLICADO

Até 1.0

0.15

Entre 1.1 a 2.0

0.20

Entre 2.1 a 3.0

0.25

Entre 3.1 a 4.0

0.30

Acima de 4.1

0.35

CUB = Custo Unitário Básico do mês de aprovação,
pela COMAP, da consulta prévia realizada pelo
beneficiário, conforme determinado no § 2° do
presente artigo. §2° Para ter direito ao incremento
construtivo previsto o beneficiário deverá solicitar
a COMAP informando a localização e a
caracterização do empreendimento, o quantitativo
de área a ser acrescido no projeto arquitetônico da
futura edificação, e solicitar o cálculo do valor do
investimento da correspondente Arte Pública,
obtido a partir da aplicação da fórmula especifica.
§3° Após o encaminhamento ao requerente do
parecer da COMAP à consulta prévia, fica facultado
ao beneficiário do incentivo previsto no caput
deste artigo: I - Fazer opção por inserção de Arte
Pública no âmbito do empreendimento,
encaminhando projeto de obra de arte detalhado
para análise e julgamento da COMAP/IPUF; II Fazer opção por inserção de Arte Pública em área
pública previamente indicada pela COMAP/IPUF,
mediante a celebração de Termo de Compromisso;
III- Depositar na conta vinculada especifica
administrada pelo IPUF o valor proporcional à
implementação de ação de um dos programas da
Política Municipal de Arte Pública, ou IVImplementar diretamente uma ação da Política
Municipal de Arte Pública em comum acordo com a
COMAP/IPUF mediante a celebração de um Termo
de Compromisso §4° A relação de ações
integrantes da Politica Municipal de Arte Pública
será previamente aprovada em reuniões ordinárias
da COMAP ou indicada através dos Seminários
Municipais de Arte Pública e disponibilizada para
consulta dos beneficiários e interessados. §5° A
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emissão do Habite-se do empreendimento
beneficiado com o incremento construtivo fica
condicionado ao rigoroso cumprimento do projeto
de obra de arte aprovado pela COMAP ou ao
atendimento dos incisos II, III e IV do §3º deste
artigo”. Art. 79. Altera o caput e os incisos I, II e III,
acrescenta o inciso IV e altera os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 181 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 181. A inserção de Arte Pública na paisagem
urbana e natural do município poderá ocorrer: I Em empreendimentos privados beneficiados com o
incremento construtivo de acréscimo de dois por
cento no coeficiente de aproveitamento da
edificação com o respectivo acréscimo na taxa de
ocupação, mediante obras aprovadas através de
critérios estabelecidos pela COMAP; II - No espaço
de uso público ou de visibilidade pública, mediante
chamamento ou concurso público doação ou
curadoria chancelados pela COMAP, quando se
tratar de inserção artística de caráter permanente;
III - Com aprovação específica da COMAP e órgãos
públicos competentes quando se tratar de
intervenção artística de interesses diversos
configurados pelo caráter efêmero em espaço de
visibilidade pública; IV- Em casos enquadrados
conforme o previsto nos incisos I, II e III do artigo
179. §1° O IPUF disponibilizará a indicação de
ações e dos locais públicos preferenciais para
inserção de Arte Pública. §2° O pedido de inserção
de Arte Pública nas Áreas de Preservação Cultural e
no entorno de áreas tombadas deverá ser
previamente
analisado
pelo
SEPHAN/IPUF
conjuntamente à análise da COMAP. §3° As
intervenções artísticas de caráter efêmero ou
permanente, que se localizarem em paredes cegas
ou empenas de edificações deverão fazer consulta
prévia ao órgão municipal de planejamento
urbano, prever espaço para a divulgação
padronizada de patrocinador e agentes públicos,
dispor de iluminação de prestígio e se adequar aos
prazos e exigências administrativas cabíveis ao
caso”. Art. 80. Altera o inciso I do art. 182 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 182. (...) IEstar integrada e ser compatível com a estética da
obra arquitetônica e estar situada na parede
externa ou no afastamento frontal da edificação de
forma a ter ampla visibilidade pública, quando se
tratar de empreendimento privado enquadrado
nos termos do art. 180; ”. Art. 81. Altera os incisos
IX e XI, revoga os §§ 6º e 7º e inclui o § 9º ao art.
190 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
190. (...) (...) IX - faixa compartilhada: via destinada
ao trânsito compartilhado entre todos os modais
no mesmo nível, com prioridade dos modos não
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motorizados sobre os motorizados; (...) XI – passeio
compartilhado: passeio destinado ao trânsito
compartilhado entre os modais não motorizados,
com prioridade do pedestre, em especial da pessoa
com deficiência, sobre os demais. (...) §6º
(Revogado) §7º (Revogado) (...) §9º As seções
transversais representadas no Anexo C14 – Perfil
das Vias são orientadoras e a disposição final da
ocupação da caixa da via poderá ser alterada no
projeto final de urbanismo e engenharia, atendidas
as diretrizes da Política de Mobilidade e as
definições do Plano de Mobilidade Urbana de
Florianópolis”. Art. 82. Altera os incisos II, III e VI,
inclui os incisos VII e VIII e revoga o §2º do art. 192
da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
192. (...) I – (...) II - trinta e dois metros nas Vias
Arteriais; III - vinte e seis metros nas Vias Coletoras;
(...) VI - seis metros nas Vias Preferenciais de
Pedestres; VII – três metros nas Vias Exclusivas de
Pedestres; e VIII – dezesseis metros nas Vias
Subcoletoras. §1º (...) §2º (Revogado) §3º (...)”. Art.
83. Altera o caput e revoga parágrafo único do art.
193 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 193.
A largura de uma nova via, que constituir
prolongamento de outra já existente ou prevista
em plano aprovado pelo Município, será igual a
largura desta última ou conforme análise ou
diretrizes definidas pelo IPUF. Parágrafo único.
(Revogado) ”. Art. 84. Altera os incisos II, III, os §§
1º e 2º e inclui o § 3º no art. 194 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 194. (...) I –
(...) II - entre vias subcoletoras, oito metros; e III entre vias arteriais ou coletoras, doze metros. §1º
Nos cruzamentos envolvendo vias de trânsito
rápido, as interseções serão detalhadas pelo IPUF.
§2º Nos cruzamentos de vias de hierarquia
diferente, o alinhamento das vias deve concordar
por um arco com raio mínimo conforme apresenta
o quadro a seguir:
RAIO DE
CONCORDÂNCIA
DA INTERSEÇÃO
(METROS)

VIA LOCAL

VIA
SUBCOLETORA

VIA COLETORA
OU ARTERIAL

Via Local

5,00

5,00

5,00

Via Subcoletora

5,00

8,00

8,00

Via Coletora ou
Arterial

5,00

8,00

12,00

§3º Será admitido arco com raio diferente do
referido conforme análise ou diretrizes definidas
pelo IPUF”. Art. 85. Altera os incisos I e revoga o
inciso II do art. 195 da Lei Complementar n. 482, de
2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 195. (...) I - o acesso direto às vias de
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trânsito rápido ou arteriais só será permitido
através de Vias Arteriais, interseções indicadas nos
mapas,
partes
integrantes
desta
Lei
Complementar, vias marginais ou pistas de
desaceleração, ou solução técnica específica
aprovada pelo IPUF e demais órgãos competentes;
II – (Revogado). III- (...)”. Art. 86. Altera o caput, o
parágrafo único, que passa a vigorar como § 1º e
acrescenta os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 201 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 201. A
construção das calçadas obedecerá aos critérios e
diretrizes estabelecidos pelo IPUF, observando
ainda: §1º A largura mínima das calçadas é de 3
(três) metros, podendo ser ampliada de acordo
com o fluxo de pedestres. §2º A calçada é
estruturada e dividida em faixas com usos
distintos, conforme descrição a seguir: I - Faixa de
serviço: localizada junto ao meio-fio e destinada à
implantação de equipamentos e mobiliário urbano,
sinalização
de
trânsito,
arborização
e
rebaixamentos para acessos, com largura de 1 (um)
metro; II - Faixa livre ou passeio: localizada logo
após a faixa de serviço e destinada à circulação
exclusiva de pedestres, e, excepcionalmente, de
ciclistas, desprovida de obstáculos e livre de
interferências permanentes ou temporárias, com
largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta
centímetros); e III - Faixa de acesso: parte opcional
da calçada localizada junto ao alinhamento predial
e destinada à concordância do nível da calçada
com a edificação, com largura variável de no
máximo 1 (um) metro. §3º As vias urbanas com
calçadas deverão prever arborização, inserção de
equipamentos e mobiliário urbano de acordo com
diretrizes técnicas definidas pela FLORAM e IPUF.
§4º Nas vias existentes onde não for possível a
implantação de calçadas com 3 (três) metros, será
admitida largura inferior desde que garantida faixa
livre mínima de 1,20 metros ou sob forma de via
compartilhada”. Art. 87. Altera o art. 203 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 203. As vias
de trânsito rápido serão obrigatoriamente
arborizadas. ” Art. 88. Altera a Seção III do Capítulo
X do Título II da Lei Complementar n. 482, de 2014,
cuja nomenclatura passa a vigorar como: “Das
Estruturas de Apoio Náutico”. Art. 89. Altera o art.
209 da Lei Complementar n. 482, de 2014, e seus
§§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e revoga o § 6º, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
209. As estruturas de apoio náutico, tais como os
molhes, atracadouros, trapiches, marinas e demais
equipamentos dos portos de lazer, dos portos de
pesca artesanal e dos terminais pesqueiros
deverão ter seus projetos elaborados em
consonância com o órgão municipal de
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planejamento, de modo a garantir os pressupostos
ambientais e a se harmonizar com a paisagem da
orla, sem contrariar o exercício dos demais usos
permitidos. §1º A construção, reforma ou
ampliação de estruturas de apoio náutico será
regulamentada pela SMDU e IPUF. §2º A
construção, reforma ou ampliação de estruturas de
apoio náutico de grande porte serão analisadas
como projeto especial, composto de obras
marítimas e instalações terrestres. §3º As
estruturas de que trata este artigo poderão ocupar
as faixas de praia, e de marinha, necessárias à
instalação dos mesmos, respeitando a livre
passagem definidas em legislação específica. §4º
Serão admitidas instalações de apoio em terra,
podendo incluir conforme o porte da estrutura,
edificações, lazer e venda de materiais náutico e
pesqueiro para abrigo, hospedagem, segurança,
comunicação, manutenção e abastecimento das
embarcações, desde que fora da faixa de praia. §5º
Toda estrutura de apoio náutico deverá possuir
sinalização em terra e sobre as águas, necessária à
orientação e segurança do tráfego de veículos e
embarcações, de acordo com as normas da
Capitania dos Portos. § 6º (Revogado) ”. Art. 90.
Altera o § 3º do art. 211 da Lei Complementar n.
482, de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 211. (...) (...) §3º É permitida a troca
de uso das áreas destinadas a estacionamento
mediante projeto aprovado pelo município, desde
que respeitados os índices urbanísticos permitidos
para o zoneamento, o número mínimo de vagas
necessário para o empreendimento e pagamento
de outorga de uso”. Art. 91. Altera o § 2º e revoga
o § 3º do art. 213 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: Art. 213. (...) (...) §2º A área do lote
unifamiliar ou fração ideal de uso residencial ou
misto será, no máximo, de duzentos e cinquenta
metros
quadrados,
sendo
vedado
o
desmembramento ou junção de lotes que resulte
em área privativa superior. §3º (Revogado) ”. Art.
92. Inclui o art. 213-A na Lei Complementar n. 482,
de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 213-A. As áreas remanescentes do
projeto urbanístico de regularização fundiária
serão destinadas aos seguintes usos: I –
alargamento ou conectividade viária; II – área de
lazer; III – equipamentos urbanos; IV remanejamento de famílias; V – preservação
ambiental; e VI – agricultura urbana. Parágrafo
único. A definição do uso das referidas áreas ficará
a cargo do poder público, expressa no projeto de
regularização fundiária e será baseada nas
características ambientais e urbanísticas da área e
do entorno”. Art. 93. Altera o caput do art. 216 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
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vigorar com a seguinte redação: “Art. 216. Nas ZEIS
poderão ser aplicados os seguintes parâmetros
mínimos para fins de regularização fundiária e
como solução habitacional unifamiliar em casos de
remanejamentos: ”. Art. 94. Altera o § 2º do art.
217 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 217.
(...) §2º As AEIS deverão estar localizadas nas
macroáreas de uso urbano próximas às redes de
infraestrutura, zonas de centralidade com uso
misto de comércio, serviço, residência e meios de
transporte coletivo”. Art. 95. Inclui o art. 217-A na
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 217-A. Nas
AEIS os limites de ocupação do solo para habitação
de interesse social obedecerão ao zoneamento
primário acrescido dos incentivos aplicados”. Art.
96. Altera os incisos I, II, III e o § 2º e inclui o § 5º
no art. 218 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 218. (...) I - HBR: acréscimo de dois
pavimentos com respectivo acréscimo na altura,
aumento do CA proporcional ao potencial
construtivo gerado pela ampliação do número de
pavimentos; II - HMP: acréscimo de um pavimento
na altura, de 1/5 na TO nos pavimentos onde não
houver TO diferenciada e aumento do CA máximo
proporcional ao potencial construtivo gerado,
respeitada a taxa de ocupação máxima e os
afastamentos mínimos; III - HM: Acréscimo de ¼ no
CA máximo e ¼ na TO onde não houver TO
diferenciada. §1º (...) §2º Os incentivos concedidos
a AEIS poderão ser aplicados a projetos específicos
dentro das ZEIS e nas demais macroáreas de uso
urbano a critério dos órgãos responsáveis pela
política habitacional e de planejamento urbano do
Município. (...) §5º A taxa de ocupação máxima
(TO) não poderá ultrapassar a 60%, mesmo com a
aplicação dos incentivos”. Art. 97. Inclui o art. 218A na Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 218A. Edificações multifamiliares localizadas em ZEIS
poderão atingir coeficiente de aproveitamento
máximo de 2 (dois) ”. Art. 98. Altera os incisos II do
§ 1º e o § 2º, revoga o § 4º e inclui o § 7º no art.
220 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
220. (...) (...) § 1º (...) I – (...) II - Vias Locais Especiais
B e C: com largura mínima de dois metros em pelo
menos um dos lados e de um metro no outro lado.
§2º Nas vias classificadas como C e D poderão ser
adotadas soluções de compartilhamento dos usos
de circulação de pedestres e veículos automotores
desde que seja realizada a demarcação física do
piso por meio de guias e pisos diferenciados. §3º
(...) §4º (Revogado) (...) §7º As vias de circulação
local nas ZEIS deverão ter raios de curvatura
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mínimo de 4,00 metros nos cruzamentos, medidos
no limite do logradouro público com as áreas de
outros usos, ou conforme diretrizes do IPUF”. Art.
99. Altera o art. 223 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 223. Nas AEIS não será permitido o
uso residencial multifamiliar vertical ou horizontal
do tipo vila e o combinado voltado para as vias de
categorias D”. Art. 100. Altera o parágrafo único do
art. 227 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
227. (...) (...) Parágrafo Único. Será observada
fração ideal de noventa metros quadrados na
hipótese de mais de uma unidade habitacional por
lote”. Art. 101. Altera o caput e insere o § 2º no art.
231 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
passando o parágrafo único a vigorar como § 1º,
com as seguintes redações: “Art. 231. Admitir-se-á
o uso misto para habitação de interesse social
constituído pelo uso residencial e não residencial
não incômodo na mesma edificação ou lote, desde
que adequado ao zoneamento. § 1º Nos lotes de
uso misto, o uso não residencial limitar-se-á aos
dois primeiros pavimentos nos casos de
multifamiliar vertical e ao pavimento térreo no
unifamiliar. § 2º A área destinada a usos não
residenciais não poderá ultrapassar ¼ da área
construída do empreendimento”. Art. 102. Altera
os incisos II e III do art. 233 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 233. (...) I – (...) II - o
Conjunto Horizontal com mais de vinte unidades
deverá prever condições de adaptação para a
pessoa com deficiência de, no mínimo, três por
cento
das
unidades
habitacionais,
preferencialmente naquelas localizadas junto ao
acesso do empreendimento e às áreas comuns. III deverá ser garantida a acessibilidade para pessoas
com deficiência a todas as áreas de uso comum do
conjunto, observada a legislação aplicável à
matéria. Parágrafo Único. (...)”. Art. 103. Altera os
incisos II e III do art. 236 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 236. (...) I – (...) II - HMP:
vagas não vinculadas à unidade habitacional na
proporção máxima de um meio em relação ao
número de Unidades Habitacionais; e III - HM:
vagas privativas na proporção de no máximo uma
vaga por unidade habitacional. Parágrafo Único.
(...)” Art. 104. Altera o inciso III do art. 237 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 237 (...) (...)
III - HM: Área útil da unidade habitacional menor
ou equivalente a setenta metros quadrados, com
no mínimo dois quartos. Parágrafo Único. (...)”. Art.
105. Altera o art. 238 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
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redação: “Art. 238. Será permitida a construção de
habitações sem afastamentos laterais quando
utilizada a forma de justaposição ou em fita,
quando se tratar de habitação unifamiliar com no
máximo três pavimentos ou multifamiliar com no
máximo de quatro pavimentos”. Art. 106. O § 5º do
art. 254 da Lei Complementar n. 482, de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 254
(...) (...) §5º Ficam sujeitos a utilização compulsória
os imóveis enquadrados nas categorias P1, P2 e P4
em APC, quando, mantidos em estado precário de
conservação com comprometimento da sua
integridade, e não cumprem sua função social”.
Art. 107. Altera a nomenclatura do Capítulo VII da
Lei Complementar n. 482, de 2014, que passa a
vigorar como: “Da Outorga Onerosa”. Art. 108. Cria
a Seção I no Capítulo VII da Lei Complementar n.
482, de 2014, que passa a vigorar como: “Do
Direito de Construir”, composta pelo art. 259. Art.
109. Cria a Seção II no Capítulo VII da Lei
Complementar n. 482, de 2014, que passa a vigorar
como: “Da Alteração do Uso”, e inclui os arts. 259A, 259-B e 259-C, com as seguintes redações:
“Seção II Da Alteração do Uso Art. 259-A. A outorga
onerosa da alteração de uso constitui-se em
contrapartida
financeira
decorrente
da
modificação dos usos e dos diversos tipos de
atividades que os compõem, previstos na legislação
de uso e ocupação do território, aplicada nos
seguintes casos: I - ampliação de edificações de
usos considerados tolerados; II – troca de uso das
áreas destinadas a garagens; III - outros usos
discriminados no Anexo F02 – Tabela de
Adequação de Usos para Instalação de Atividades
Econômicas e Anexo F02.1 - Tabela de Adequação
de Usos para Aprovação e Licenciamento de
Edificações; e IV- outros que possam a vir a ser
instituídos por lei específica. Parágrafo único. A
Outorga Onerosa aplica-se nas Macroáreas de Uso
Urbano. Art. 259-B. O valor total referente à
contrapartida financeira da OOAU será calculado
através da seguinte fórmula: Cau = Aua x Vu x Iau,
onde: a) Cau – Contrapartida de alteração de uso,
em R$; b) Aua – Área total de uso a ser alterada,
em m²; c) Vu – Valor do metro quadrado territorial
a partir da mesma base de cálculo do IPTU, em
R$/m²; d) Iau – Índice de alteração de uso é de 4%
(quatro por centro). Art. 259-C. Regulamentação
específica de iniciativa do Poder Executivo
Municipal
estabelecerá
os
critérios
e
procedimentos necessários para o pagamento da
Outorga Onerosa de Alteração de Uso”. Art. 110.
Altera o inciso VIII do art. 263 da Lei Complementar
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 263 (...) (...) VIII - garantia
de preservação dos imóveis e espaços urbanos de
especial valor cultural, ambiental e paisagístico,
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protegidos por tombamento ou Lei; (...)”. Art. 111.
Altera o caput e inclui os incisos I e II ao art. 265 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
265. Fica instituído no Município de Florianópolis o
Estudo de Impacto de Vizinhança, sendo requisito
prévio para obtenção do licenciamento de
atividades e da aprovação e licenciamento de obras
públicas ou privadas potencialmente causadores de
impactos relativos a aspectos urbanísticos nos
termos desta Lei Complementar, podendo ser
apresentado em duas categorias: I – Estudo
Simplificado de Impacto de Vizinhança (ESI); e II –
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) ”. Art. 112.
Altera o caput e os §§ 1º e 2º e revoga o § 3º do
art. 270 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 270. Fica criada a Taxa de Análise de Estudos
de Impacto de Vizinhança (TAEIV) para
empreendimentos e/ou atividades que tenham,
por fato gerador, a contraprestação do serviço de
análise e despesas operacionais realizadas pelo
Município. §1º Os valores referentes à taxa
mencionada no caput deste artigo serão
destinados a fundo ou conta corrente vinculada
para aplicação em atividades administrativas. §2º A
regulamentação da TAEIV caberá ao poder
executivo, devendo considerar: I - a complexidade
e o porte do empreendimento; e II - as atividades
operacionais a serem realizadas pelo município”.
Art. 113. Altera o caput e inclui os §§ 1º e 2º no art.
271 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art.
271. O IPUF será responsável pela elaboração dos
Termos de Referência, coordenação, análise,
rejeição e aprovação dos Estudos de Impacto de
Vizinhança (EIV e ESI), sem prejuízo da participação
de outros órgãos e entidades conforme
regulamentação específica. §1° O Termo de
Referência possuirá efeito vinculado para o Poder
Público e requerente. §2° O IPUF poderá solicitar
complementações aos estudos de impacto de
vizinhança (EIV e ESI), em decisão motivada,
visando atender aos requisitos desta Lei
Complementar e ao Termo de Referência para
viabilizar a avaliação técnica”. Art. 114. Altera o
caput, os incisos I e II e o parágrafo único que passa
a vigorar como § 1º, inclui os §§ 2º e 3º e revoga os
incisos III a XXXI do art. 273 da Lei Complementar
n. 482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 273. Serão objeto de
elaboração de estudos de impacto de vizinhança: I
- Do tipo Estudo Simplificado de Impacto de
Vizinhança - ESI: a) as atividades listadas nos
Anexos E02, F02 e F02.1 desta Lei Complementar e
similares; b) novas construções situadas nas Áreas
de Proteção Cultural (APC), desde que possuam
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área a ser construída inferior a 1.000m² (mil
metros quadrados) e altura não superior à do
imóvel protegido mais próximo; e c) ampliação de
empreendimentos ou alteração de atividades
existentes a limites que passem a se enquadrar na
exigência de ESI. d) edificação com área construída
superior a cinco mil metros quadrados ou com
mais de cem vagas de estacionamento,
consideradas de forma isolada ou em conjunto; e)
edificação localizada em terreno com área acima
de dez mil metros quadrados ou que configure a
totalidade de uma quadra; II - Do tipo Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV: a) as atividades
listadas nos Anexos E02, F02 e F02.1 desta Lei
Complementar e similares; b) novas construções
situadas, inclusive parcialmente, no interior do raio
de 100 (cem) metros de imóvel tombado ou
situadas nas Áreas de Proteção Cultural (APC),
desde que não se enquadrem no previsto na alínea
b, do Inciso I do presente artigo; c) ampliação de
empreendimentos ou alteração de atividades
existentes a limites ou usos que passem a se
enquadrar na exigência de EIV; d) edificação com
mais de duzentas vagas de estacionamento,
consideradas de forma isolada ou em conjunto; e)
empreendimentos enquadrados como Projetos
Especiais; e f) Operações Urbanas Consorciadas. III
– (Revogado) IV – (Revogado) V – (Revogado) VI –
(Revogado) VII – (Revogado) VIII – (Revogado) IX –
(Revogado) X – (Revogado) XI – (Revogado) XII –
(Revogado) XIII – (Revogado) XIV – (Revogado) XV –
(Revogado) XVI – (Revogado) XVII – (Revogado)
XVIII – (Revogado) XIX – (Revogado) XX –
(Revogado) XXI – (Revogado) XXII – (Revogado)
XXIII – (Revogado) XXIV – (Revogado) XXV –
(Revogado) XXVI – (Revogado) XXVII – (Revogado)
XXVIII – (Revogado) XXIX – (Revogado) XXX –
(Revogado) XXXI – (Revogado) §1º Poderão ser
passíveis de Estudos de Vizinhança os
empreendimentos cujos usos estejam omissos na
presente lei e que tenham alto potencial de
impacto na paisagem, na mobilidade, ou na
infraestrutura instalada. §2º Compete ao IPUF
expedir orientação, geral ou específica, sobre a
necessidade da apresentação de EIV nos casos de
dúvida ou contradição com a presente Lei. §3º Para
os condomínios ou conjuntos habitacionais de
interesse social implantados em ZEIS ou AEIS será
exigido memorial objetivo de inserção de
vizinhança, que poderá, mediante análise do IPUF,
dispensar a exigência de estudo de impacto de
vizinhança”. Art. 115. Altera os incisos I e II e inclui
o inciso III no art. 275 da Lei Complementar n. 482,
de 2014, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 275 (...) I - realização do EIV/ESI e
estudos complementares exigidos pelo IPUF; II compensações e mitigações previstas no Termo de
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Compromisso; e III - realização de Audiências
Públicas”. Art. 116. Altera o caput e revoga o
parágrafo único do art. 276 da Lei Complementar
n. 482, de 2014, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 276. Os Estudos de
Vizinhança (ESI e EIV) serão elaborados por equipe
multidisciplinar, formada por profissionais
habilitados e responsáveis tecnicamente pelas
informações prestadas e pelos resultados, podendo
o Termo de Referência definir composição mínima
da equipe. Parágrafo único. (Revogado) ”. Art. 117.
Altera o caput e revoga os §§ 1º, 2º e 3º do art. 277
da Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 277. O IPUF
deverá garantir a promoção da publicidade dos
Estudos de Impacto de Vizinhança § 1º (Revogado)
§ 2º (Revogado) § 3º (Revogado) ”. Art. 118. Altera
o caput e os §§ 1º, 2º e 3º e revoga os §§ 4º e 5º do
art. 278 da Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 278. O IPUF exigirá a realização de Audiências
Públicas específicas a fim de apresentar, esclarecer
e receber contribuições da população diretamente
atingida por empreendimentos considerados de
elevado potencial de impacto ou de interesse
público, quando sujeitos a Estudos de Impacto de
Vizinhança (EIV). § 1º A audiência pública será
realizada na região sobre a qual incide o
empreendimento e/ou atividade conforme
disponibilidade de espaço apropriado. § 2º O edital
de convocação da audiência pública deverá conter
data, local, horário e identificação do
empreendimento e/ou atividade objeto do EIV,
devendo ser lançado em período não inferior a 15
dias da realização da referida audiência pública, e
ser publicado em jornal local de grande circulação.
§3º O IPUF poderá exigir Audiência Pública
específica para Estudo Simplificado de Impacto
(ESI), considerando a avaliação do impacto e o
interesse público. § 4º (Revogado) § 5º (Revogado)
”. Art. 119. Altera o caput e revoga os §§ 1º, 2º e 3º
do art. 279 da Lei Complementar n. 482, de 2014, o
qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.
279. A aprovação do EIV ou o ESI será considerada
válida por período equivalente à validade do
licenciamento que originou e suas respectivas
renovações. § 1º (Revogado) § 2º (Revogado) § 3º
(Revogado) ”. Art. 120. Altera o caput e inclui os §§
1º, 2º, 3º e 4º no art. 280 da Lei Complementar n.
482, de 2014, os quais passam a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 280. O parecer final do
IPUF e o Termo de Compromisso integrarão o
processo de aprovação de projeto e/ou
licenciamento de obra ou atividade. § 1º O Termo
de Compromisso possui força de título executivo
extrajudicial, contendo as medidas mitigadoras e
compensatórias com cronograma de sua
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implantação definidas pelo Poder Público
Municipal. § 2º O descumprimento do Termo de
Compromisso poderá ensejar no embargo da obra
ou cassação do alvará de licença concedido. § 3º O
habite-se ou a licença de funcionamento do
empreendimento e/ou atividade só serão emitidos
mediante Termo de Recebimento expedido pelo
IPUF comprovando o cumprimento das medidas
previstas no Termo de Compromisso conforme
cronograma de implantação referido no caput
deste artigo. § 4º No caso de execução parcial ou
defeituosa das obras, serviços e demais
compromissos o Município promoverá a
notificação extrajudicial do responsável sem
prejuízo da execução judicial do Termo de
Compromisso, conforme o caso”. Art. 121. Altera o
inciso II do art. 319 da Lei Complementar n. 482, de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 319. (...) (...) II – a articulação e
coordenação da participação da sociedade civil e
de instâncias públicas no processo de
planejamento; ”. Art. 122. Inclui os arts. 335-A e
335-B na Lei Complementar n. 482, de 2014, os
quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 335-A. Os interessados com projetos
aprovados ou em tramitação, com fundamento nos
dispositivos revogados pela presente lei, terão
prazo de dois anos para comprovar o início das
obras. Art. 335-B. As diretrizes, orientações e
consultas de viabilidade em desacordo com a
presente lei perdem a validade com a sua entrada
em vigor”. Art. 123. Altera o inciso III do art. 338 da
Lei Complementar n. 482, de 2014, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 338 (...) (...)
III - for considerada inadequada após estudo de
impacto de vizinhança ou estudo simplificado de
impacto”. Art. 124. Ficam revogados os arts. 68, 81,
97, 99, 100, 104, 106, 107, 109, 124, 131, 169, 210,
226, 266, 268, 269, 272, 274, 281, 282, 283, 333 e
334 da Lei Complementar n. 482, de 2014. Art. 125.
Ficam revogados os arts. 3º, 5º, 8º, 9º, 11 e 15 da
Lei Complementar n. 259, de 2006 e os arts. 82 e
83 da Lei Complementar n. 60, de 2000. Art. 126.
Esta Lei entra em vigor em noventa dias a partir de
sua publicação. Art. 127. Ficam criados os anexos
F02A e G01e os Anexos E01, E02, F01, F02 da Lei
Complementar n. 482, de 2014, passam a vigorar
na forma da presente Lei Complementar. Câmara
Municipal de Florianópolis, em 3 de maio de 2018.
Vereador Guilherme Pereira de Paulo-Presidente.
Obs.: Os Anexos estão disponíveis no site oficial da
Câmara
Municipal
de
Florianópolis:
www.cmf.sc.gov.br
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MACROZONEAMENTO E NO MAPA “B03” DE
MICROZONEAMENTO EM ANEXO E INTEGRANTE
DA LEI COMPLEMENTAR N. 482, DE 2014, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS O Povo de Florianópolis,
por seus representantes, aprova e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar: Art. 1° Ficam alterados
os mapas “A” de macrozoneamento e “B03” de
microzoneamento, instituídos pelo Plano Diretor
de Urbanismo do Município de Florianópolis (Lei
Complementar n. 482, de 2014), passando a
constar a área correspondente ao terreno de
propriedade do município de Florianópolis, situado
na rodovia Aparício Ramos Cordeiro, a
aproximados cem metros da rodovia SC-405, com
registro de imóveis de n. 110.629 (Cartório do 2º
Ofício do Registro de Imóveis – Gleci Palma Ribeiro
Melo) com área total de 40.345,42 m2 como
reclassificada para Área Comunitária Institucional
(ACI). Parágrafo único. A área objeto de
reclassificação é apontada e delimitada na
representação cartográfica correspondente ao
Geoprocessamento constante em anexo único da
presente lei. Art. 2º Esta Lei Complementar entra
em vigor na data de sua publicação. Câmara
Municipal de Florianópolis, em 3 de maio de 2018.
Vereador Guilherme Pereira de Paulo-Presidente.
Obs.: O Anexo está disponível no site oficial da
Câmara
Municipal
de
Florianópolis:
www.cmf.sc.gov.br

PLC N. 1.716, DE 2018 - DISPÕE SOBRE A
ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO E USO DO SOLO
URBANO, CONFORME INDICADO NO MAPA “A” DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Casa Civil
Diretoria de Governo Eletrônico

Secretário: Filipe Mello
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