LEI COMPLEMENTAR Nº 060/2000

INSTITUI O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE FLORIANÓPOLIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 17 Todas as obras de construção, reconstrução, ampliação, reforma, trasladação e
demolição de qualquer edificação, ou alteração de uso, e ainda as obras de movimento de
terra, como cortes, escavações e aterros, deverão ser precedidas dos seguintes atos
administrativos:

I - aprovação de projeto;
II - licenciamento da obra.

§ 1º - A aprovação e licenciamento de que tratam os incisos I e II poderão ser requeridos
simultaneamente, devendo, neste caso, os projetos estarem de acordo com todas as
exigências deste código.

§ 2º - Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do Poder Público, tendo o seu
exame preferência sobre quaisquer pedidos.

Art. 20 Estão sujeitos, em princípio, somente ao licenciamento prévio, as seguintes obras:

I - reformas e instalações que não impliquem aumento de área, não alterem as
características externas da edificação, nem modifiquem seu uso;
II - construção de muros nos alinhamentos e afastamentos obrigatórios para vias públicas,
exceto muros de arrimo com altura superior a 3,00m (três metros);

III – construção de muros em divisas com áreas públicas, áreas tombadas ou áreas de
preservação;
IV - rebaixamento de meio-fio;
V - colocação de toldos.

Parágrafo Único - A Prefeitura poderá, a seu critério, exigir a apresentação de projeto das
obras especificadas neste artigo, sempre que julgar necessário.

Art. 52 Poderá ser imposto o embargo sempre que constatada irregularidade na execução de
obra, seja pelo desatendimento às disposições deste código ou pelo descumprimento de
normas técnicas ou administrativas na construção licenciada, principalmente nos seguintes
casos:
I - execução de obras ou instalação de equipamentos sem o alvará de licença, quando
necessário;
II - inobservância de qualquer prescrição essencial do projeto aprovado ou do alvará de
licença;
III - inobservância das cotas de alinhamento e/ou nivelamento;
IV - realização de obra sem a responsabilidade de profissional habilitado, quando
indispensável;
V - quando estiver ocorrendo dano ao meio ambiente, aos imóveis vizinhos ou aos
logradouros e próprios públicos;
VI - quando a execução da obra e/ou instalação dos equipamentos estiver(em) colocando
em risco a segurança pública, dos imóveis vizinhos e/ou do próprio pessoal empregado nos
diversos serviços.

Parágrafo Único - No caso de obra ou instalação licenciada, somente quando recomendado
em laudo emitido após vistoria efetuada por profissional da área de engenharia ou
arquitetura para tal fim designado e determinação por escrito do Secretário Municipal do
órgão licenciador, a fiscalização efetivará o embargo.
Art. 53 A execução, alteração ou eliminação de redes pluviais ou de cursos d'água serão
embargadas quando não estiverem autorizadas pela municipalidade.

Art. 54 O embargo só será levantado quando forem eliminadas as causas que o
determinaram.

Seção IV
Interdição
Art. 55 Uma edificação ou qualquer de suas dependências poderá ser interditada
imediatamente, com impedimento de sua ocupação, quando oferecer iminente perigo de
caráter público.
Art. 56 A interdição prevista no artigo anterior será imposta por escrito, mediante ato do
Secretário Municipal do órgão licenciador, sempre que indicado como necessário em laudo
emitido após vistoria efetuada por profissional da área de engenharia ou arquitetura para tal
fim designado.

Seção V
Demolição Compulsória

Art. 57 A demolição total ou parcial de uma edificação, de um equipamento ou muro
poderá ser imposta nos seguintes casos:

I - quando executados sem licenciamento ou em desacordo com o projeto licenciado, ou
ainda desobedecendo os alinhamento e/ou nivelamento fornecidos;
II - quando forem julgados em risco iminente de caráter público;
III - quando construídos sobre valas ou redes pluviais existentes, sem anuência do órgão
responsável pela rede geral de drenagem do município;

Parágrafo Único - A demolição não poderá ser imposta quando o projeto puder ser
modificado ou licenciado, ou ainda, no caso do inciso II deste artigo, se o proprietário ou
responsável tomar imediatas e eficazes providências para afastar o risco iminente.

