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CONSELHO DA CIDADE
Construir uma cidade participativa
A posse do Conselho da Cidade, escolhido por processo equilibrado e democrático,
é um importante passo que damos na direção de um futuro melhor para Florianópolis.
O Conselho será um dos mais importantes instrumentos da administração municipal.
Com ele conseguiremos de forma qualificada apresentar e discutir diretamente com
representações de diversos setores da sociedade civil organizada as propostas de
planejamento e gestão urbana que a cidade precisa. A ele serão encaminhadas para
consulta matérias importantes que afetam todos os cidadãos. Assim, além de uma grande
responsabilidade, o Conselho da Cidade será para a administração municipal um parceiro
na busca por uma cidade cada vez melhor para todos.

Gean Loureiro
Prefeito Municipal de Florianópolis
Em 2006 deu-se início à elaboração do Plano Diretor Participativo da Capital de forma
ampla e participativa de acordo com o preconizado pelo Estatuto da Cidade. De forma
democrática, constituiu-se o Núcleo Gestor onde a sociedade civil se integrou ao projeto
colaborando de forma atuante em diversos momentos.
A aprovação do Plano Diretor seria secundada pela fundação de outros mecanismos de
natureza participativa dentre eles o Conselho da Cidade. Com a vigência da Lei 482/2014
como Plano Diretor da Capital, fez-se necessária a criação do Conselho da Cidade visando
contribuir para uma melhor implementação do Plano Diretor e para o aprimoramento da
gestão no município.
O processo de eleição de 2018, do qual resultou a mobilização da comunidade visando
participar do Conselho da Cidade, demonstra um novo caminho para a participação
efetiva da sociedade civil. Certamente a instituição do Conselho da Cidade reverterá na
qualificação dos debates e propostas para o enriquecimento do planejamento urbano e
dos projetos a serem encaminhados ao Legislativo. Ganhamos todos, mas acima de tudo
ganha nossa Cidade com a gestão democrática e participativa!

Ildo Rosa
Superintendente do IPUF

Equipe
técnica
IPUF

Diretor Michel Mittmann - Arquiteto e Urbanista
Gerente do Plano Diretor Guilherme Furtado Carvalho - Engenheiro
Civil
Arquitetas e Urbanistas Larissa Carvalho Trindade e Sheila Comiran
Engenheiros Civis Felipe Paulo de Oliveira e Victor Hugo Aurélio de
Souza
Geógrafa Cleide Cabral Locks
Assessora Jurídica Lucineia Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva Vanessa dos Santos
Secretária Danielli Medeiros
Acadêmicas de Arquitetura e Urbanismo Ana Letícia Saquete
Gonçalves, Julia Ceccon Ortolan e Cristina Besen Müller

CONSELHO DA CIDADE
Sobre este Manual

A garantia do direito a cidades sustentáveis, por meio das políticas públicas em eixos
como uso e ocupação territorial, habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana
está intrinsecamente relacionada com a participação da população nas suas etapas de
formulação, execução e acompanhamento. O funcionamento do Conselho da Cidade
como órgão colegiado é preconizado pelo Estatuto da Cidade, sendo um dos instrumentos
da gestão democrática da cidade.
A partir de março de 2018, Florianópolis conta com um Conselho da Cidade instituído
de forma democrática, transparente e que respeita as disposições legais constantes
no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade. Formado por representações de diversos
segmentos da Sociedade Civil, em conjunto com órgãos e entidades do Poder Público
afetos ao desenvolvimento urbano, o Conselho da Cidade exerce um papel fundamental
no desenvolvimento da Política de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis.
A concepção do Conselho da Cidade de Florianópolis se deu conforme as disposições
do Plano Diretor de Florianópolis, que dispõe sobre a representação em três segmentos:
Sociedade Civil Organizada de Abrangência Difusa, Sociedade Civil Organizada por
Setores do Município e Poder Público. A destinação da quantidade de vagas por segmento
se baseou no adotado pelo Conselho das Cidades em esfera federal.
De modo a democratizar a participação das diversas entidades no Conselho da Cidade,
foi dado início a um processo eleitoral para os segmentos da Sociedade Civil Organizada,
o qual teve 102 entidades inscritas, com 23 eleitas.
Essa cartilha tem por objetivo dar conhecimento ao processo de formação do Conselho
da Cidade, bem como exemplificar suas atribuições. Os trabalhos e ações desenvolvidos
pelo próprio Conselho da Cidade serão divulgados em futuras publicações.
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CONSELHO DA CIDADE

APRESENTAÇÃO
O Conselho da Cidade é um instrumento de gestão democrática da cidade previsto no
Plano Diretor.
É um espaço de cidadania onde representações do poder público e dos diversos segmentos
da sociedade têm a oportunidade de discutir as melhores formas de promover um
desenvolvimento urbano adequado. Assim, atua como órgão superior de aconselhamento
para o planejamento, gestão e desenvolvimento urbano.
Tem a finalidade de acompanhar a elaboração e a implementação do Plano Diretor e dos
projetos setoriais, assim como estudar e propor diretrizes para a Política Municipal de
Desenvolvimento Urbano, avaliando sua execução.
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ATRIBUIÇÕES
Promover a cidadania e
a gestão democrática da
cidade

O Conselho da Cidade se manifesta sobre questões
relacionadas à Política Municipal de Desenvolvimento
Urbano, promovendo o debate e a mediação das
demandas da sociedade civil, entidades e organizações
presentes no município com os órgãos públicos.
Cabe ao Conselho da Cidade:

Levar as reivindicações da
sociedade ao Município

Estreitar e fortalecer a
relação entre o poder
público e a sociedade civil

Propor sugestões para
aprimorar a gestão pública

Aconselhar a administração
pública na tomada de
decisões

•

Acompanhar e avaliar a implantação do Plano
Diretor;

•

Opinar nos processos de elaboração e alteração de
programas, instrumentos, normas e prioridades;

•

Emitir recomendações;

•

Estimular a cooperação entre a sociedade civil e
os órgãos públicos;

•

Propor a realização de estudos, debates,
seminários e encontros;

•

Estimular o aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação e controle social;

•

Propor critérios para a distribuição do orçamento
municipal;

•

Acompanhar a utilização dos recursos do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano;

•

Convocar a Conferência da Cidade.

Confira na íntegra as atribuições do Conselho da Cidade no
artigo 306 da Lei Complementar 482/2014

Garantir um espaço para o
debate sobre a cidade
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COMPOSIÇÃO
O Conselho é formado por representações do poder público, por meio de indicação,
e da sociedade civil organizada, escolhidas em processo eleitoral.
O poder público é representado nas esferas municipal, estadual e federal, constituindo
40% do total de membros do Conselho.
A Sociedade Civil Organizada corresponde a 60% do total de membros do Conselho e é
dividida em:
• Sociedade Civil Organizada por Setores (regiões) do município: associações
comunitárias ou de moradores com atuação local. Sua distribuição é baseada no
número de habitantes e nas características territoriais de cada região do Município.
• Sociedade Civil Organizada de Abrangência Difusa: entidades sindicais de
trabalhadores, entidades de classe, conselhos e associações profissionais, entidades
acadêmicas e de pesquisa, Organizações Não Governamentais (ONG), fundações
privadas, movimentos sociais de abrangência difusa e entidades empresariais.
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ÓRGÃOS
PÚBLICOS

•
•
•

Federal.................................. 2
Estadual.................................2
Municipal.............................. 12

12 REPRESENTAÇÕES
•
•

SOCIEDADE
•
SOCIEDADE
CIVIL
ORG. DE
CIVIL ORG. DE
ABRANGÊNCIA
DIFUSA
ABRANGÊNCIA
•

DIFUSA

Entidades sindicais................ 1
Entidades profissionais,
acadêmicas e de pesquisa..... 4
Organizações Não
Governamentais,
fundações privadas e
movimentos sociais............... 4
Entidades empresariais........ 3

12 REPRESENTAÇÕES
•
•
SOCIEDADE
•
CIVIL ORG. DE •
SOCIEDADE
SETORES
(REGIÕES) •
CIVIL
ORG.
DA CIDADE DE •

SETORES (REGIÕES)
DA CIDADE

Sede Insular...........................4
Sede Continente.................... 2
Norte..................................... 2
Sul........................................ 2
Leste......................................1
Oeste.....................................1

PODER
PÚBLICO

DO PODER PÚBLICO

40%
60%
SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA

16 REPRESENTAÇÕES
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SETORES DA CEIDADE
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PROCESSO ELEITORAL
2018

APRESENTAÇÃO
A eleição das entidades representativas da Sociedade Civil Organizada para o biênio
2018-2020 ocorreu da seguinte forma:

1. As entidades interessadas se inscreveram no IPUF, conforme o edital 01/2018.
2. As entidades se cadastraram como candidatas ou somente como votantes na eleição
3. Foram realizados eventos públicos para eleição das vagas do Conselho.
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ENTIDADES ELEITAS
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE
ABRANGÊNCIA DIFUSA (12)
ENTIDADES DE CLASSE, CONSELHOS E
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS, ENTIDADES
ACADÊMICAS E DE PESQUISA (4)
•
•
•
•

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Santa Catarina - CREA-SC
Instituto de Advogados de Santa Catarina – IASC
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Santa
Catarina - OAB/SC

ENTIDADES EMPRESARIAIS (3)
•
•
•

Sindicato da Indústria da Construção Civil SINDUSCON
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis ACIF
Câmara de Dirigentes e Lojistas - CDL

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,
FUNDAÇÕES PRIVADAS E DE MOVIMENTOS
SOCIAIS (4)
•
•
•
•

Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICOM
Associação FloripAmanhã – FLORIPAMANHÃ
Observatório Social de Florianópolis – OSF
União Florianopolitana de Entidades Comunitárias –
UFECO

ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES (1)
•

20

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de
Santa Catarina - SASC
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SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA POR SETORES
DO MUNICÍPIO (12)
SEDE CONTINENTAL (2)
• Conselho Comunitário de Capoeiras – CCCapoeiras
• Associação dos Moradores e Amigos do Bom Abrigo
- AMABA
NORTE (2)*
•

Lions Clube Florianópolis - Ingleses

OESTE (1)
•

Associação de Moradores de Ratones - AMORA

SUL (2)
•
•

Associação Comunitária Morro das Pedras - ACMP
Associação de Moradores Recreio Santos Dumont AMOSAD
LESTE (1)
•

Associação dos Moradores do Porto da Lagoa AMPOLA

SEDE INSULAR (4)
•
•
•
•

Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPL
Conselho Comunitário Jardim Cidade Universitária CONJARDIM
Associação dos Moradores do Sertão e Córrego
Grande - AMOSC
Associação dos Moradores da Costeira do Pirajubaé
- AMOCOP

*Uma das vagas não foi preenchida no processo eleitoral.
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PERGUNTAS E
RESPOSTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS
O QUE É O CONSELHO DA CIDADE?
O Conselho da Cidade é um instrumento de gestão democrática da cidade, previsto
no Plano Diretor. É um espaço de cidadania onde representações do poder público e dos
diversos segmentos da sociedade têm a oportunidade de discutir as melhores formas de
promover um desenvolvimento urbano adequado. Assim, atua como órgão superior de
aconselhamento para o planejamento, gestão e desenvolvimento urbano. Tem a finalidade
de implementar o Plano Diretor, acompanhar a elaboração dos projetos setoriais, estudar
e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de
Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução.
QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DA CIDADE?
O Conselho da Cidade é um órgão diretamente vinculado ao Gabinete do Prefeito e
que possui natureza consultiva. As atribuições do Conselho da Cidade estão descritas
no artigo 306 da Lei Complementar Municipal 482/2014, que rege o Plano Diretor de
Florianópolis.
COMO É FORMADO O CONSELHO DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS?
O Conselho é composto por 40 (quarenta) representações distribuídas da seguinte
forma: 16 representações do Poder Público (40%) e 24 representações da Sociedade
Civil Organizada (60%). O segmento da Sociedade Civil Organizada se subdivide em dois
grupos: Sociedade Civil Organizada de Abrangência Difusa e Sociedade Civil Organizada
por Setores (regiões) do Município. Cada um desses grupos tem direito a 12 (doze) vagas
no Conselho.
A proporcionalidade das vagas destinadas ao Poder Público e Sociedade Civil também
está em conformidade com o Plano Diretor de Florianópolis.
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O QUE SE ENTENDE POR SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE ABRANGÊNCIA DIFUSA?
Esse segmento é representado por entidades com atuação ampla no Município, não
representando uma determinada localidade de forma direta. De acordo com o Plano
Diretor, são consideradas entidades de abrangência difusa: associações profissionais,
entidades de classe, organizações patronais, sindicatos, universidades, ONG, fundações
privadas, conselhos afetos ao desenvolvimento urbano e entidades representativas de
pessoas com reduzida mobilidade.
O QUE SE ENTENDE POR SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA POR SETORES DO MUNICÍPIO?
Esse segmento é representado por associações comunitárias com atuação em âmbito
local.
QUAIS FORAM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIR O NÚMERO DE
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA POR SETORES DO MUNICÍPIO?
A distribuição quantitativa das representações da Sociedade Civil Organizada por
Setores do Município se deu com base na população residente e nas características
territoriais de cada região.
Dessa forma, as vagas estão distribuídas por setores, que representam distritos ou
agrupamentos de distritos existentes no Município. Caso se perceba que o número de
representantes ou sua distribuição pelos setores seja passível de melhorias, caberá ao
próprio Conselho propô-las no futuro.

27

COMO ENTIDADE, COMO POSSO PARTICIPAR DO CONSELHO DA CIDADE?
O processo eleitoral da gestão 2018-2020 já chegou ao fim. Caso sua entidade tenha
interesse em participar, é possível se inscrever no próximo processo eleitoral.
Caso sua entidade ou movimento não tenha sido eleita, ainda assim é possível
participar. Uma das formas é acompanhar as entidades eleitas e compreender como elas
representariam seus interesses.
Além disso, sua entidade poderá acompanhar de perto o Conselho da Cidade quando
este estiver se reunindo. Assim, será possível verificar como as entidades eleitas e o poder
público utilizarão esse espaço para a promoção de uma cidade mais justa, democrática
e sustentável.
COMO ENTIDADE ELEITA, POSSO INDICAR QUEM?
As pessoas a serem indicadas por essas entidades devem obrigatoriamente residir
no Município de Florianópolis, não ocupar emprego, cargo ou função pública do Poder
Executivo ou Legislativo municipal e ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.
Não é necessário que os conselheiros indicados pela entidade sejam associados ou
inscritos a ela. Por exemplo, uma determinada associação comunitária eleita na Região
Oeste pode indicar um conselheiro titular do Distrito de Santo Antônio de Lisboa e um
conselheiro suplente do Distrito de Ratones.
QUEM A ENTIDADE ELEITA REPRESENTA?
A entidade representa a totalidade da categoria na qual foi eleita, atuando como
interlocutora. Ou seja, deve trazer as demandas do grupo a que pertence, seja região ou
entidade de abrangência difusa. Por exemplo, determinada entidade do Norte da Ilha deve
receber e transmitir as reivindicações de toda a região.
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REPRESENTANTES
ELEITOS

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÕES CANDIDATAS ÀS ELEIÇÕES

Sociedade civil

COMO CIDADÃO, COMO POSSO PARTICIPAR DO CONSELHO DA CIDADE?
O Conselho da Cidade é formado por representantes do Poder Público e da
Sociedade Civil Organizada. Dessa forma, você pode participar levando contribuições e
acompanhando a participação das associações que representam sua região e entidades de
outros segmentos. As reuniões do Conselho da Cidade serão abertas e qualquer cidadão
poderá assistir.
AINDA TENHO DÚVIDAS, QUEM POSSO PROCURAR?
Para maiores dúvidas, acesse o site http://conselho-da-cidade.webflow.io/
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As fotos presentes neste caderno foram retiradas do acervo do Instituto de Planejamento
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