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LEI Nº 10.437, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018
 

AUTORIZA A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM
PÚBLICO SITUADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
Faço saber, a todos os habitantes do município de Florianópolis, que a Câmara Municipal de Florianópolis
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Execu�vo autorizado a promover a concessão onerosa de uso de bem
público localizado entre as coordenadas 27º35`10.27"S e 48º33`13.31"O, correspondentes à área da
praça de Portugal estendendo-se até a praça Sesquicentenário, adentrando trezentos metros o mar,
incluindo aterro e espaço aquá�co com profundidade médias de um vírgula cinco metros a quatro
metros, na avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, conhecida como avenida Beira-mar Norte. 
 
§ 1º A concessão prevista no caput deste ar�go obje�va a construção, operação e manutenção de parque
urbano com marina, des�nado à atracação de embarcações de pequeno e médio porte, estacionamento e
áreas recrea�vas terrestres. 
 
§ 2º São de responsabilidade dos cessionários todos os inves�mentos e despesas diretas ou indiretas,
para regularização, construção, operação e manutenção do empreendimento. 
 
§ 3º As despesas de que trata o parágrafo anterior compreendem além das já citadas também aquelas
relacionadas à realização de aterro, drenagem e diques de proteção, piers, edificações e modificações do
sistema viário e todas as demais correlatas ao empreendimento. 
 

Art. 2º  É de inteira responsabilidade do concessionário a obtenção de todas as licenças legais per�nentes
a espécie indispensáveis a concre�zação do empreendimento, não sendo a municipalidade responsável
por quaisquer dessas licenças. 
 
Parágrafo único. A critério da municipalidade, e em atendimento ao princípio da primazia do interesse
público, naquilo que convier, poderá o município proceder a realização de Procedimento de Manifestação
de Interesse (PMI) com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de
empreendimentos objeto da concessão. 
 

Art. 3º  A concessão de uso, execução de obras e operação nos termos referidos no art. 1º desta Lei
deverão respeitar a legislação correlata, em especial: 
 
I - processo licitatório de acordo com a Lei nº 8.666, de 1993; 
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II - licenciamento ambiental de acordo com a orientação dos órgãos competentes; 
 
III - autorização da Secretaria de Patrimônio da União em Santa Catarina; e 
 
IV - Lei nº 8.987, de 1995. 
 

Art. 4º  O prazo da concessão referida no art. 1º desta Lei será de até trinta anos a contar do termo inicial
da operação da marina, admi�da prorrogação por no máximo igual período. 
 
§ 1º A en�dade concessionária deverá iniciar a obra mencionada no art. 1º desta Lei no prazo de trinta
dias após a emissão de todas as licenças exigidas legalmente, e contará com prazo de cinco anos para a
conclusão das obras não prorrogáveis, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 8º da Lei
nº 8.666, de 1993. 
 
§ 2º A concessão de uso terá fim nas hipóteses do art. 35 da Lei nº 8.987, de 1995, retornando ao
domínio municipal com a incorporação das benfeitorias e independente de qualquer indenização. 
 
§ 3º Expirado o prazo previsto no caput deste ar�go e não cumpridas as condições para prorrogação
previstas no contrato de concessão, a área deverá retornar ao domínio do Município independente de
qualquer �po de indenização pelas benfeitorias efetuadas. 
 

Art. 5º  Deverá o concessionário deixar na área náu�ca percentual mínimo e nunca inferior a quinze por
cento das vagas para nau�stas em trânsito, devendo da mesma forma reservar no mínimo dez vagas para
os órgãos competentes, a �tulo exemplifica�vo: IBAMA, FATMA, Polícia Federal, Prefeitura Municipal
dentre outros. 
 
Parágrafo único. Desde já fica des�nado, da mesma forma, espaço definido por Procedimento de
Manifestação de Interesse ou estudo técnico idôneo definido pelo Município para a atracação de
embarcações des�nadas ao transporte cole�vo de passageiros. 
 

Art. 6º  As tarifas cobradas pela marina serão fixadas por meio de tarifa módica nos termos do § 1º do
art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995. 
 
Parágrafo único. O valor será determinado em comum acordo entre o Município e concessionário para
fins de respeitar o equilíbrio econômico-financeiro da operação. 
 

Art. 7º  A obra e todas as benfeitorias realizadas desde seu início ficam imediatamente incorporadas ao
patrimônio do Município, não cabendo qualquer ressarcimento por parte do erário municipal ao término
da concessão ou pela rescisão dessa em decorrência de descumprimento das premissas legais por parte
do concessionário. 
 

Art. 8º  Poderá a municipalidade ex�nguir a concessão, desde que amparada em fundamento legal ou
contratual, havendo pagamento de indenização ao concessionário, caso cabível. 
 

Art. 9º  Com o termo final da concessão, a área e todas as benfeitorias feitas serão automa�camente
incorporadas ao patrimônio do Município, sem que haja ao concessionário qualquer direito e retenção
tampouco pagamento de indenização seja ela a qual �tulo for. 
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Parágrafo único. Nos termos do caput poderá o Município assumir a operação ou da mesma forma, por
meio de nova concessão ceder a terceiros para fins de garan�r a operação do parque público e marina. 
 

Art. 10  Ficam revogadas as Leis n.s 2.856, de 1988, 3.181, de 1989 e 3.450, de 1990. 
 

Art. 11  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, aos 26 de setembro de 2018. 
 
GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
BRUNO RODOLFO DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL e.e. 
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