
Perguntas Gerais 
 

•	 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.

•	 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 as quais qualquer cidadão poderá assistir.

•	 Como entidade, como posso participar do Conselho da Cidade?

O Conselho da Cidade é formado por órgãos do Poder Público e entidades da Sociedade Civil Organizada. 
Caso sua entidade tenha interesse em participar, é possível se inscrever no processo eleitoral tanto para 
CONCORRER a uma vaga no Conselho da Cidade quanto para APENAS VOTAR, desde que os pré-requisitos 
que constam em edital sejam cumpridos. 
Caso sua entidade ou movimento, por ventura, não cumpra algum dos pré-requisitos, ainda assim é possível 
participar. Uma das formas seria acompanhar as entidades candidatas ao Conselho e compreender como elas 
representariam seus interesses, caso eleitas. 
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 desse espaço para a 
promoção de uma cidade mais justa, democrática e sustentável.

•	 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 pela lei que rege o Plano Diretor.
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Da Composição 
 

•	 Como será formado o Conselho da Cidade de Florianópolis?

O Conselho será 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 terá 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.

•	 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 deu-se 
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.



Das inscrições 

•	 Quem pode se candidatar ao Conselho da Cidade?

Entidades da Sociedade Civil Organizada que se enquadrem dentro dos segmentos previstos e cumpram os 
pré-requisitos listados no edital. Essas entidades devem se inscrever e ter suas inscrições homologadas para 
participarem do processo eleitoral.

•	 Quais são os pré-requisitos para as entidades se inscreverem?

As entidades devem estar constituídas há pelo menos 24 meses e ter objetivos ou atividades vinculadas à 
questão do desenvolvimento urbano. Além disso, as entidades devem se inscrever dentro dos prazos estabe-
lecidos e fornecer toda a documentação prevista no edital para serem homologadas.

•	 Caso minha entidade não cumpra algum dos pré-requisitos, como ela 
poderá participar do processo eleitoral?

Caso sua entidade ou movimento, por ventura, não cumpra algum dos pré-requisitos, ainda assim é possível 
participar. Uma das formas seria acompanhar as entidades candidatas ao Conselho e compreender como 
elas representariam seus interesses, caso eleitas. 
Além disso, sua entidade poderá acompanhar de perto o Conselho da Cidade quando este estiver se reunin-
do. Assim, será possível verificar como as entidades eleitas e o poder público utilizarão desse espaço para a 
promoção de uma cidade mais justa, democrática e sustentável.
Uma vez que o mandato do Conselho é de dois anos, sua entidade pode se programar caso queira concor-
rer a uma vaga no Conselho da Cidade na próxima eleição. 

•	 Como posso inscrever minha entidade para participar do processo 
eleitoral?

Para se cadastrar, as entidades devem se inscrever junto ao IPUF. No ato de inscrição, as entidades indicam 
se querem CONCORRER a uma vaga no Conselho da Cidade ou se querem APENAS VOTAR em seus 
representantes.

•	 Quais os documentos necessários para inscrever minha entidade no 
processo eleitoral?

São necessários 8 documentos, além de 2 vias da ficha de inscrição. Para saber quais são esses documen-
tos, acesse o Edital.

Baixe aqui o edital
Baixe aqui a ficha de inscrição

•	 Posso entregar os documentos em dias separados?

Não. No ato da inscrição o requerente assina a ficha de inscrição indicando que está apresentando TODOS 
os documentos. Não serão aceitos documentos após a inscrição.

•	 Todas as cópias da documentação precisam ser autenticadas em cartório?

Não é necessário que as cópias da documentação sejam autenticadas em cartório. Entretanto, é necessário 
que a ata de eleição e posse da atual diretoria seja registrada em cartório, conforme dispõe o edital.

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/16_01_2018_21.26.29.4fcf5cd9b163ffbac33d5a6d89ff465d.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/16_01_2018_13.46.36.e167bd44f75529851266c5b7a258f7c2.pdf


Dos eventos eleitorais 
 

•	 Quando ocorrerão as eleições? 

As eleições ocorrerão entre os dias 05 e 17 de março de 2018 em locais e datas específicas a serem defini-
das.

•	 Quantos eventos eleitorais ocorrerão?
 
No todo serão 7 (sete) eventos eleitorais, sendo 6 (seis) desses para eleger as entidades que irão representar 
a Sociedade Civil Organiza por Setores do Município e 1 (um) evento para eleger as entidades da Sociedade 
Civil Organiza de Abrangência Difusa.

•	 Quem poderá votar no processo eleitoral?
 
Apenas poderão votar nas eleições as entidades com inscrições homologadas. Nos eventos eleitorais essas 
entidades serão representadas por uma pessoa indicada na inscrição ou, em sua ausência, pelo presidente 
da entidade. Durante as eleições, as entidades poderão votar apenas nos representantes de seu segmento 
da Sociedade Civil (ex: associações de moradores do Sul da Ilha apenas poderão votar em associações 
também do Sul da Ilha).

•	 Quando eu saberei quais entidades foram eleitas?
 
O resultado das eleições será publicado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis.

•	 Os Conselhos já existentes podem se inscrever para compor o Conselho 
da Cidade? 

Inicialmente, cabe esclarecer uma dúvida recorrente: o Conselho da Cidade não é um conjunto de conselhos 
e tampouco substitui ou restringe a atuação dos demais Conselhos. Assim, os Conselhos Municipais, Estad-
uais e Federais, que são de iniciativa e gestão do Poder Público, não compõem diretamente o Conselho da 
Cidade. Contudo, esses Conselhos são fundamentais para atuarem de maneira conjunta com o Conselho 
da Cidade. Junto, os Conselhos podem promover eventos, consultas, reuniões sobre temas específicos, 
emissão de recomendações e solicitação de pareceres, entre outros. Já os demais conselhos que se enqua-
drem nos requisitos previstos no processo eleitoral podem se inscrever como entidades da Sociedade Civil 
Organizada.

•	 Saberei quais entidades concorrerão ao Conselho da Cidade? 

Sim. Após o período de inscrição das entidades, a prefeitura divulgará quais entidades tiverem suas in-
scrições homologadas e indeferidas. Ressalta-se, ainda, que haverá um prazo recursal para que entidades 
recorram dos indeferimentos. Ao final disso, a prefeitura finalmente divulgará a relação de todas as entidades 
aptas a participarem do processo eleitoral.



Da posse das entidades e nomeação dos 
representantes

•	 Quando ocorrerá a posse das entidades?

A posse das entidades eleitas ocorrerá no dia 23 de março, por meio de ato administrativo do Prefeito 
Municipal.

•	 Quais órgãos públicos participarão do Conselho da Cidade?
Cabe ao Prefeito Municipal indicar os órgãos municipais e convidar os órgãos governamentais estaduais e 
federais. 

•	 De quem é a titularidade das cadeiras no Conselho da Cidade?

A titularidade da cadeira no Conselho da Cidade é da entidade empossada. Dessa forma, a entidade tem o 
direito de trocar seus conselheiros, titular ou suplente, ao longo do mandato.

•	 Quais são os pré-requisitos dos conselheiros a serem indicados pelas 
entidades empossadas?

As pessoas a serem indicadas por essas entidades devem obrigatoriamente residir no município de Flori-
anópolis, não ocupar emprego, cargo ou função pública do poder executivo ou legislativo municipal e ter 
idade mínima de 18 (dezoito) anos.

•	 Os conselheiros indicados pela entidade devem obrigatoriamente ser 
associados ou inscritos nessa entidade?

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.

•	 Um mesmo conselheiro poderá ser indicado para representar diferentes 
entidades?

De modo a evitar uma dupla representação e permitir a máxima participação da sociedade, uma mesma 
pessoa não deve ser indicada como conselheira de mais de uma entidade no Conselho da Cidade.

Ainda tenho dúvidas, quem posso procurar?
Para maiores dúvidas, envie e-mail para eleicoesconselhodacidade@gmail.com                                                                      

mailto:eleicoesconselhodacidade%40gmail.com?subject=

