
 

1-5 
 

PROCESSO - 

INTERESSADO  CPUA-CAU/SC 

ASSUNTO Recomendação sobre projetos de lei que visem alterar o Plano Diretor 
de Florianópolis 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 609, DE 09 DE JULHO DE 2021 

 
 
Aprova a manifestação do Conselho referente 
a recomendação sobre projetos de lei que 
visem alterar o Plano Diretor de Florianópolis, 
e estabelece outras providências. 
 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
(CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do 
Regimento Interno do CAU/SC, reunido na sua 117ª Reunião Plenária Ordinária, de forma 
virtual, no dia 09 de julho de 2021, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando as solicitações encaminhadas à CPUA-CAU/SC, oriundas de membros do 
Conselho da Cidade de Florianópolis, nas quais foi informado que o Projeto de Lei 
Complementar 1.837/2021, que institui programa “Floripa Mais Empregos”, enviado pelo 
prefeito Gean Loureiro à Câmara de Municipal de Florianópolis através da Mensagem 
003/2021, não foi amplamente discutido no Conselho da Cidade de Florianópolis; 
 
Considerando que o Projeto de Lei Complementar 1837/2021, que institui o programa “Floripa 
Mais Empregos”, trata da revisão de pontos da Lei Complementar Municipal 482/2014, a qual 
rege o Plano Diretor de Florianópolis. 
 
Considerando a lei municipal que institui o Plano Diretor de Florianópolis traz, em seu artigo 
336, 2º parágrafo, que “qualquer proposta de modificação, total ou parcial, em qualquer 
tempo, deste Plano Diretor, deverá ser objeto de debate público e parecer prévio do Conselho 
da Cidade, antes de sua votação pela Câmara Municipal” 
 
Considerando que o Projeto de Lei Complementar 1837/2021 fora rejeitado na Câmara 
Municipal de Florianópolis na sessão realizada em 25/01/2021; 
 
Considerando a necessidade de o CAU/SC manifestar-se a respeito da situação exposta, visto 
que é obrigatório o encaminhamento, para análise do Conselho da Cidade, de projetos de lei 
que visem a alterar o Plano Diretor de Florianópolis; 
 
Considerando a Deliberação CPUA-CAU/SC nº 023/2021, de 30 de abril de 2021; 
 
 
DELIBERA:  
 
 
1. Aprovar proposta de manifestação do Conselho referente a recomendação sobre projetos de 
lei que visem alterar o Plano Diretor de Florianópolis, nos termos do anexo; 
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2. Por encaminhar o ofício anexo, via correspondência eletrônica e por carta registrada com 
aviso de recebimento, ao Presidente da Câmara Municipal e ao Prefeito do Município de 
Florianópolis. 
 
3. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC; 
 
4. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Florianópolis, 09 de julho de 2021. 
 
 

 
 

____________________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
Publicado em: 13/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3-5 
 

 
ANEXO 

Florianópolis, XX de maio de 2021. 
 

Minuta - Ofício nº xxxx/2021/PRES/CAUSC 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Gean Marques Loureiro 
Prefeito do Município de Florianópolis 

 

Assunto: Tramitação de projetos de lei que venham a modificar o Plano Diretor de 
Florianópolis 
 

Senhor Prefeito, 

Cumprimentando-o cordialmente, comunicamos que o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa Catarina  CAU/SC – tomou conhecimento da tramitação do 
Projeto de Lei Complementar nº 1837 de 2021, o qual possuía dispositivos que 
visavam alterar a Lei Complementar Municipal nº 482 de 2014 (Plano Diretor de 
Florianópolis).  

Considerando o conteúdo do referido projeto de lei e a possibilidade da 
tramitação de novos projetos que tenham o propósito de modificar o Plano Diretor de 
Florianópolis, o CAU/SC manifesta-se sobre a importância da participação do 
Conselho da Cidade de Florianópolis nesse processo, atendendo assim as questões 
relacionadas à gestão democrática da cidade e também respeitando o trâmite 
legislativo previsto em lei. 

O Conselho da Cidade de Florianópolis - que tem a finalidade de acompanhar 
a elaboração e a implementação do Plano Diretor e dos projetos setoriais - é 
ferramenta imprescindível para a gestão democrática da cidade e este deve atuar em 
todo e qualquer processo de elaboração, alteração e revisão do Plano Diretor 
Municipal. Apesar de seu caráter consultivo, sua consulta é obrigatória nos termos da 
Lei nº 482/2014, conforme dispõe o Art. 336: 

Art. 336º Esta Lei Complementar deve ser revisada obrigatoriamente no 
máximo a cada dez anos. 
 
[...] 
 
§ 2º Qualquer proposta de modificação, total ou parcial, em qualquer tempo, 
deste Plano Diretor deverá ser objeto de debate público e parecer prévio do 
Conselho da Cidade, antes de sua votação pela Câmara Municipal. 
 
[...] 
 
§ 5º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar deverá 
envolver estudo global do respectivo Distrito, isolado ou em conjunto, e ser 
acompanhada de análise de seu impacto na infraestrutura urbana e 
comunitária. 
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§ 6º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar deverá ser 
instruída com parecer técnico do órgão municipal de planejamento e demais 
órgãos afins com a matéria tratada. 

 

Ademais, destacamos também a importância da apresentação de estudo 
técnico do impacto na infraestrutura urbana, que é exigido no mesmo artigo da Lei 
Complementar Municipal nº 482/14, visto que esse é um instrumento fundamental 
para a análise de qualquer alteração do Plano Diretor. 

Diante do exposto, recomenda-se que o Poder Executivo Municipal de 
Florianópolis, quando propuser um novo projeto de lei que vise alterar pontos do Plano 
Diretor de Florianópolis, submeta-o ao debate necessário e convoque as entidades 
representativas do município para discutir o teor do projeto proposto, em especial o 
Conselho da Cidade, buscando-se assim cumprir com os ritos legais e estimular a 
gestão democrática municipal, condição sine qua non da garantia da legalidade e da 
boa administração pública. 

Sendo o que se apresenta na oportunidade, receba nossas saudações 
cordiais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Patrícia Sarquis Herden 
Arquiteta e Urbanista 

Presidente do CAU/SC 
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117ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação 
 

nº Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

1 Patrícia Figueiredo Sarquis Herden* - 

2 Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann     X   

3 Carla Cintia Back   X     

4 Eduarda Farina       X 

5 Fárida Mirany de Mira     X   

6 Francisco Ricardo Klein X       

7 Gabriela Fernanda Grisa X       

8 Gabriela Hanna Tondo     X   

9 Henrique Rafael de Lima X       

10 Janete Sueli Krueger X       

11 José Alberto Gebara       X 

12 Juliana Cordula Dreher de Andrade       X 

13 Kelly Correia Sychoski       X 

14 Maurício André Giusti X       

15 Newton Marçal Santos X       

16 Rodrigo Althoff Medeiros X       

17 Silvya Helena Caprario X       

 
 

Histórico da votação 
 
Reunião: 117ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC 
 
Data: 09/07/2021 
 
Matéria em votação: item 6.1. Recomendação sobre projetos de lei que visem alterar o 
Plano Diretor de Florianópolis (Origem: Deliberação nº 023/2021-CPUA-CAU/SC); 
* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno 
CAU/SC) 
 

Resultado da votação: Sim (08) Não (01) Abstenções (03) Ausências (04) Total (16) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretária da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Condutora da Reunião: Presidente Patrícia 
Figueiredo Sarquis Herden 
 

 


