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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao “Produto 1 - Relatório de Avaliação da
Situação Atual”, elaborado no âmbito do Contrato nº 0113/SMHSA/2006, que tem
como objeto a “Reformulação das Práticas e dos Mecanismos que Permitam a
Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras no Âmbito
da Prefeitura Municipal de Florianópolis”.
Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis,
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento
Ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
De acordo com os Termos de Referência, os objetivos do Projeto “Agilização dos
Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras”, são os seguintes:
-

Definir e implementar procedimentos racionais, simples, de fácil compreensão
e com exigências técnicas indispensáveis, para a tramitação e aprovação de
loteamentos e obras no Município;

-

Formatar e implementar mecanismos eficientes de comunicação destes
procedimentos ao cidadão; e,

-

Implantar sistema informatizado para lançamento, armazenamento e
recuperação de dados acerca da aprovação de loteamentos e obras,
concessão de alvarás e habite-se.

Para atingir esses objetivos, os Termos de Referência prevêem a elaboração de
diversos serviços, organizados em Etapas, das quais a primeira é o Diagnóstico
dos Procedimentos Atuais, de que trata este documento.
Evidentemente, o desenvolvimento destes serviços dependerá da participação e
colaboração dos profissionais da Prefeitura envolvidos com os processos, uma
vez que são os mesmos que detêm o conhecimento e a prática cotidiana, além de
se constituírem em parte especialmente interessada nos resultados.
Esta participação se mostrou eficaz e efetiva na elaboração deste produto,
desenvolvido a partir de visitas e entrevistas a técnicos da Prefeitura, em
particular da SUSP – Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, órgão
responsável pelos procedimentos referentes às questões em análise.
Além desta Introdução o Relatório está estruturado nos seguintes capítulos:
-

Base Legal
Onde são apresentados os principais aspectos dos instrumentos legais mais
importantes referentes à matéria.

-

Estrutura de Atendimento
Destacando alguns aspectos da estrutura disponível para atendimento ao
usuário no que diz respeito ao assunto em análise.

-

Fluxos dos Processos
Onde são detalhados os procedimentos referentes à análise e
encaminhamento dos processos às diversas instâncias de decisão,
estruturada de acordo com as fases dos processos.

6

-

Descrição dos Procedimentos – Órgãos Externos a SUSP
Este Capítulo apresenta os procedimentos referentes aos órgãos externos a
SUSP que participam da aprovação dos processos em análise.

-

Fluxogramas
O entendimento das fragilidades de cada um dos processos e a identificação
dos seus pontos mais vulneráveis, do ponto de vista da eficiência do processo,
torna-se bastante facilitado com o detalhamento dos fluxogramas. Estes
fluxogramas assim obtidos, que complementam a descrição efetuada nos
capítulos anteriores, constituem o objeto deste Capítulo.

-

Habitação de Interesse Social
Este Capítulo apresenta os levantamentos realizados especificamente sobre
os processos relativos a obras de Interesse Social, sendo um dos focos
principais do trabalho, visando a desburocratização do sistema, a fim de
estimular a qualificação de áreas urbanas degradas, irregulares e/ou
clandestinas.

-

Quantitativos
Neste Capítulo são apresentados quadros e estatísticas sobre a quantidade e
tempo de processamento referentes aos diversos tipos de processos
analisados pela SUSP.

-

Conclusões
Onde são demonstradas as conclusões relativas ao levantamento apresentado
nos capítulos anteriores.
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2. BASE LEGAL

2. BASE LEGAL
A atual base legal relativa ao assunto, utilizada pela SUSP, deve ser revisada,
para que se utilize de instrumentos legais corretos para suporte à aprovação de
loteamentos e obras; assim como para não haver discordância entre as
disposições desses instrumentos. A SUSP tem se utilizados de instruções
normativas e decretos para alterar e/ou complementar leis que regram os
procedimentos de aprovação.
Dentre os atuais instrumentos legais atualmente utilizados relativos ao assunto
em estudo, pode-se citar os seguintes, relativos tanto para Loteamentos como a
Obras:
-

Lei Complementar nº 001/07
Dispõe sobre o zoneamento, o uso e ocupação do solo no Distrito Sede de
Florianópolis e dá outras providências.

-

Lei nº 2193/85
Dispõe sobre o zoneamento, o uso e ocupação do solo nos Balneários da Ilha
de Santa Catarina, declarando-os área especial de interesse turístico e dá
outras providências.

-

Instrução Normativa nº 01/96
Que dispõe sobre empreendimentos (loteamentos, condomínios, etc)
localizados nas proximidades de cursos d’água e necessidade de consulta à
FLORAM.

-

Portaria Intersetorial nº 01/96
Estabelece normas para a emissão, pela Fundação do Meio Ambiente –
FATMA, de licença ou Autorização, nos termos da presente Portaria, para a
exploração florestal em qualquer modalidade, no Estado de Santa Catarina.

Instrumentos específicos para loteamentos:
-

Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1.979
Que dispõe sobre o parcelamento do uso do solo.
(Alterada pela Lei Federal nº 9785/99)

-

Lei Municipal nº 1.215/74
Sobre o parcelamento do uso do solo no município de Florianópolis.

-

Decreto Municipal nº 135/77
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Que regulamenta as diversas leis sobre o uso do solo.
-

Decreto Municipal nº 118/98
Que dispõe sobre a competência da SUSP para apreciar os requerimentos de
consulta de viabilidade, etc. e as atribuições da FLORAM e do IPUF com
relação ao fornecimento de informações.

-

Decreto nº 182/80
Sobre a caução de 30% dos lotes de loteamento aprovado como garantia para
execução de obras.

Instrumentos específicos para Obras:
-

Lei Complementar nº 060/2000
Código de Obras

-

Instrução Normativa nº 003/2001
Referente a áreas situadas nas “zonas de proteção de ruído”.

-

Instrução Normativa nº 002/99
Que dispõe sobre aprovação de escolas públicas e privadas e análise da
Vigilância Sanitária Municipal.

-

Instrução Normativa nº 003/99
Que dispõe sobre projetos de hotel-residência.

Nos itens seguintes serão detalhados os principais aspectos dos 3 instrumentos
legais mais importantes sobre as questões de aprovação de loteamentos, a saber:
-

Lei Federal nº 6.766 De 19 de Dezembro de 1.979;

-

Lei Municipal nº 1.215/74; e,

-

Decreto Municipal nº 135/77.

E, do instrumento mais importante relativo à aprovação de Obras:
-

Lei Complementar nº 060/2000

Ressalte-se que estes não são os únicos instrumentos relevantes, porém são
aqueles que dispõem mais detalhadamente sobre os procedimentos, as
responsabilidades e critérios estabelecidos. Os aspectos selecionados das
citadas leis e ressaltados neste capítulo são somente aqueles julgados mais
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relevantes para a análise dos procedimentos, não pretendendo ser uma análise
exaustiva e abrangente das leis.
2.1. Lei Federal nº 6.766 de 19 de Dezembro de 1.979


CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Estabelece as seguintes definições:
-

Parcelamento:
Loteamento ou desmembramento.

-

Loteamento:
Subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de
novas vias.

-

Desmembramento:
Loteamento que aproveita o sistema viário existente, sem abertura de
novas vias.

Estabelece restrições de parcelamento para os seguintes casos:



-

Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações;

-

Terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública;

-

Terrenos com declividade igual ou maior que 30%;

-

Terrenos com condições geológicas adversas; e,

-

Áreas de preservação ecológica.

CAPÍTULO II – REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTO
Estabelece os seguintes requisitos:
-

Área mínima do lote = 125 m2 e frente mínima de 5 m, salvo quando a
legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando
o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de
conjuntos habitacionais de interesse social;

-

Faixa non aedificandi de 15 m para cada lado de águas correntes e faixas
de domínios, salvo maiores exigências da legislação específica;

(alterada para no mínimo 30m segundo Lei Federal nº 7803/89)
-

Articulação das vias do loteamento com vias oficiais adjacentes;
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Mínimo de 35% para áreas públicas exceto em lotes industriais maiores
que 15000 m2.

CAPÍTULO III – PROJETO DE LOTEAMENTO
Estabelece os seguintes critérios/passos para aprovação dos projetos de
loteamento:
-

Loteador deve solicitar as diretrizes da Prefeitura para o uso do solo,
traçado dos lotes, do sistema viário, espaços livres, etc. apresentando
requerimento e planta do imóvel contendo:
o Divisas;
o Curvas de nível;
o Localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;
o Arruamentos contíguos e equipamentos existentes nas adjacências;
o Tipo de uso previsto;
o Características das zonas de uso contíguas.

-

Prefeitura indicará nas plantas, de acordo com as diretrizes:
o Ruas ou estradas existentes ou projetadas;
o Sistema viário principal;
o Terrenos destinados a equipamentos urbanos, áreas livres de uso
público;
o Faixas sanitárias do terreno para escoamento das águas e faixas non
aedificandi;
o Zonas de uso predominante na área e os usos compatíveis.

-

Baseado nas diretrizes o loteador apresentará à prefeitura:
o Título de propriedade;
o Certidão de ônus reais;
o Certidão de tributos municipais.
o Projeto do loteamento com desenhos contendo:
 Subdivisão das quadras em lotes, com dimensões e numeração;
 Sistema de vias;
 Dimensões lineares e angulares;
 Linhas de escoamento das águas pluviais;
 Marcos de alinhamento e nivelamento.
o Memorial descritivo contendo:
 Descrição do loteamento, características;
 Condições urbanísticas;
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 Indicação das áreas públicas;
 Enumeração dos equipamentos.


CAPÍTULO V – APROVAÇÃO DO PROJETO
Localização de loteamentos em que o Estado deve dar anuência prévia:



-

Áreas de proteção aos mananciais;

-

Áreas de proteção ao patrimônio histórico, cultural, paisagístico ou
arqueológico;

-

Áreas limítrofes do município;

-

Pertencer a mais de um município;

-

Regiões metropolitanas;

-

Área superior a 1.000.000 m2.

CAPÍTULO VI – REGISTRO DO LOTEAMENTO
O loteador deverá submeter o loteamento aprovado ao registro em até 180
dias, apresentando:
-

Título de propriedade;

-

Histórico dos títulos de propriedade, dos últimos 20 anos;

-

Certidões negativas de tributos e ações referentes ao imóvel e ao loteador;

-

Cópia do ato de aprovação do loteamento;

-

Comprovante do termo de verificação das obras exigidas pela prefeitura;

-

Exemplar do contrato padrão de promessa de venda ou cessão;

-

Consentimento do cônjuge do requerente.

O oficial do registro de imóveis encaminhará à Prefeitura edital do pedido de
registro para possíveis impugnações. Caso não haja impugnações será
efetuado o registro.
2.2. Lei Municipal nº 1.215 / 74


CAPÍTULO I – DISPOSIÇÖES PRELIMINARES
Define Loteamento e desmembramento, em acordo com a Lei 6766.
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CAPÍTULO II – NORMAS GERAIS
Estabelece as seguintes condições gerais para aprovação de arruamentos ou
loteamentos:
-

Planos de arruamento e loteamento não podem acarretar desapropriações
a custa da Municipalidade;

-

Não podem atingir ou comprometer propriedades de terceiros ou
governamentais;

-

Execução das obras de terraplenagem, pontes e muros;

-

Respeitar aspectos paisagísticos;

-

Não prejudicar o escoamento natural das águas;

-

Prever reserva de faixas sanitárias para escoamento de águas pluviais e
rede de esgoto. Faixas proporcionais à bacia hidrográfica contribuinte
conforme tabela anexa à Lei;

-

Respeitar faixas de 15 m de largura em terrenos marginais à cursos
d’água;

(alterada para no mínimo 30m segundo Lei Federal nº 7803/89)
-

Não aterramento ou canalização de cursos d’água.

Denominação dos loteamentos:



-

Vila: área menor que 50.000 m2;

-

Jardim: entre 50.000 e 500.000 m2;

-

Parque: superior a 500.000 m2;

-

Bairro: área equivalente aos demais bairros da cidade.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS DOS LOTEAMENTOS
Critérios a serem atendidos:
-

35% da área da gleba destinadas a sistemas de circulação, equipamentos
urbanos e comunitários, áreas verdes e de recreação;

-

10% no mínimo destinadas a áreas verdes;

-

Faixas reservadas à margem de águas correntes, faixas de domínio
público de rodovias, e orlas marítimas;
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-



Projeto em consonância com: tráfego, desenvolvimento da região,
preservação de reservas ambientais, conservação de pontos panorâmicos,
paisagens e monumentos do Patrimônio Histórico.

CAPÍTULO IV – DAS NORMAS TÉCNICAS
-

Vias com caixa mínima de 10 m;

-

Passagens para pedestres com caixa mínima de 3 m;

-

Vias de circulação em acordo com a estrutura viária do Plano Diretor;

-

Vias sem saída deverão ter praças de retorno na extremidade;

-

Rampa máxima nas vias de circulação de 10% e declividade mínima de
0,5%;

-

Faixas reservadas
transmissão;

-

Vias que sejam prolongamentos de outras já existentes devem ter no
mínimo a largura desta;

-

Pistas de rolamento devem ter mínimo de 3,5 m de largura;

-

Passeios e calçadas com largura mínima de 1,5 m;

em

loteamentos

atravessados

por

linhas

de

(alterada para 2 m conforme Lei nº 3207/89)



-

Quadras com comprimento máximo das quadras igual a 250 m;

-

Lotes com testada mínima de 12 m e área mínima de 360 m2, excetuados
os casos especiais previstos na lei do Plano Urbano de Florianópolis.

CAPÍTULO V – DA DOCUMENTAÇÄO E APROVAÇÄO
Para lotear imóvel o interessado deverá inicialmente requerer a aprovação
preliminar com os seguintes documentos:
-

Título de propriedade do imóvel;

-

Planta de situação do terreno;

-

Planta do imóvel contendo no mínimo: dados da medição, topografia do
terreno, equipamentos urbanos e comunitários, arruamento, locação das
áreas destinadas à recreação; arruamentos adjacentes a todo o perímetro,
construções existentes, bosques, monumentos, etc.

Na planta do imóvel o órgão competente traçará:
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-

Vias de circulação pertencentes ao sistema viário do município;

-

Faixas sanitárias;

-

Relação dos equipamentos urbanos.

Com a aprovação preliminar o interessado apresentará o anteprojeto do
loteamento, com o traçado das ruas, divisão da área em quadras e lotes.
Aprovado o anteprojeto, o requerente organizará projeto definitivo contendo:
-

Sistema viário;

-

Quadras e lotes;

-

Afastamentos;

-

Dimensões lineares e angulares;

-

Perfis longitudinais e transversais de vias e praças;

-

Indicações de marcos de alinhamento e nivelamento;

-

Indicações das servidões e restrições especiais;

-

Projeto de rede de água;

-

Projeto de energia elétrica;

-

Projeto de esgoto pluvial;

-

Projeto de esgoto sanitário;

-

Projeto de drenagem;

-

Projeto de pavimentação;

-

Memorial descritivo.

Com o projeto aprovado o requerente assinará termo de compromisso
obrigando-se a:
-

Executar sem ônus para a Prefeitura e no prazo fixado por ela as obras e
serviços urbanísticos citados acima;

-

Facilitar a fiscalização durante a execução das obras e serviços;

-

Não outorgar escrituras definitivas de venda de lotes antes de concluídos
os serviços.
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Após a execução dos serviços o interessado requererá a aprovação do
loteamento, aceitação e entrega das vias e logradouros ao uso público.
Após vistoria e aprovação a Prefeitura expedirá alvará para obras nos lotes.
2.3. Decreto nº 135 / 77


CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÖES PRELIMINARES
Reitera as definições e restrições referentes à loteamentos, zonas urbanas,
etc, conforme legislação existente.
Acrescenta alguns critérios para dimensões de lotes:



-

Testada mínima de 12 m para lotes em zona urbana;

-

Superfície mínima de 360 m2 para lotes em zona urbana;

-

Em zonas de urbanização prioritária loteamentos devem destinar pelo
menos 45% da superfície para vias, recreação áreas verdes e
equipamentos, lotes com área mínima de 450 m2 em áreas planas e 1500
m2 nas encostas.

CAPÍTULO II – REQUISITOS URBANÍSTICOS PARA LOTEAMENTOS
Reitera o disposto na Lei 1215.



CAPÍTULO III – PROJETO DE LOTEAMENTO
Reitera os conceitos e critérios estabelecidos na Lei 1215, considerando as
seguintes etapas legais (opcionais) para preceder os projetos definitivos:
-

Consulta de viabilidade (pedido de informações sobre a possibilidade de,
em determinada zona, ser admitido o loteamento ou desmembramento);

-

Projeto preliminar (esboço do loteamento, conforme disposto na Lei 1215);

-

Anteprojeto (conforme disposto na Lei 1215).

Estabelece os seguintes prazos para a análise dos processos:
-

15 dias para responder à consulta de viabilidade;

-

60 dias para o exame do pedido de aprovação preliminar;

-

30 dias para o exame do anteprojeto; e,

-

90 dias para análise do projeto definitivo.
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CAPÍTULO IV – FISCALIZAÇAO DOS LOTEAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS

O Órgão responsável pela fiscalização deverá elaborar um cronograma de
acompanhamento e controle do loteamento.


CAPÍTULO V – ENTREGA DAS VIAS E LOGRADOUROS AO USO PÚBLICO
A entrega das vias e logradouros será feita após vistoria, mediante assinatura
de Termo de Cessão.



CAPÍTULO VI – TRAMITAÇAO DOS PROCESSOS
Estabelece as competências para os diversos passos do encaminhamento do
processo:
-

Entrada no Protocolo Geral;

-

Consulta de viabilidade encaminhada ao DAU (Departamento de
Arquitetura e Urbanismo);

-

Projeto preliminar, Anteprojeto e Projeto definitivo, acompanhados das
exigências legais, são encaminhados ao DAU, em seguida encaminhados
ao IPUF, de onde devem retornar ao DAU;

-

Loteamento com projeto definitivo aprovado é encaminhado à Secretaria
Municipal de Finanças para o cálculo (em 3 dias) de taxas, custas, etc;

-

Secretaria de Finanças encaminha projeto definitivo aprovado para a
Procuradoria Geral do Município para lavrar Termo de Compromisso;

-

Termo de Compromisso assinado pelos responsáveis e pelo Procurador
Geral, será encaminhado para assinatura do Secretário de Obras e pelo
Prefeito;

-

Processo assinado retorna ao DAU para que uma cópia, com alvará de
licença, seja entregue ao interessado; e

-

Cópias do processo no DAU são encaminhadas para o Arquivo.

2.4. Lei Complementar nº 060 / 2000


CAPÍTULO I – DISPOSIÇÖES PRELIMINARES
Especifica o que o código disciplina, seus objetivos e lista algumas definições
para os efeitos de aplicação do código.



CAPÍTULO II – DIREITOS E RESPONSABILIDADES
Estabelece os direitos e responsabilidades do Município, do Proprietário, do
Possuidor e do Profissional.
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CAPÍTULO III – NORMAS ADMINISTRATIVAS
Para as obras de construção, reconstrução, ampliação, reforma, etc., deverão
ser precedidas dos seguintes atos administrativos:
I-

aprovação de projeto;

II - licenciamento de obra.
A aprovação e licenciamento poderão ser requeridos simultaneamente,
devendo, neste caso, os projetos estarem de acordo com todas as exigências
deste código. Incluem-se todas as obras do Poder Público, tendo o seu exame
preferência sobre quaisquer pedidos.
A requerimento do interessado a Prefeitura fornecerá, através de consulta de
viabilidade, informações sobre o zoneamento e os indicadores urbanísticos
básicos vigentes relativos ao imóvel onde pretende construir.
Para aprovação do projeto arquitetônico, o interessado apresentará à
municipalidade a seguinte documentação:
I-

duas ou mais cópias do projeto arquitetônico;

II - anotação de responsabilidade técnica;
III - levantamento topográfico completo, quando necessário a critério do órgão
competente da municipalidade.
Estabelece que o projeto arquitetônico deverá constar, no mínimo, de:
I-

planta de situação do terreno em escala não inferior a 1:2000;

II - planta de locação, em escala não inferior a 1:500;
III - plantas baixas, cortes e elevações em escala 1:50, que indiquem
claramente o uso, a área e as dimensões de cada compartimento, bem
como representem e dimensionem todos os elementos referidos neste
código;
IV - quadro de áreas indicando a área do terreno e as áreas das construções;
V - memorial descritivo dos revestimentos.
Para obtenção do alvará de licença, o interessado apresentará à Prefeitura os
seguintes documentos:
I-

requerimento;

II - duas ou mais cópias do projeto arquitetônico;
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III - título de propriedade ou de posse do imóvel;
IV - ART do autor e do executante, devidamente preenchidas e quitadas;
V - licença ambiental de instalação -LAI- quando for o caso;
VI - cálculo de tráfego de elevadores e respectivas especificações, quando for
o caso.
O requerimento para obtenção do alvará de demolição será instruído com os
seguintes documentos:
I-

título de propriedade ou equivalente;

II - croqui de localização do imóvel, quando necessário;
III - ART de profissional habilitado nos seguintes casos.
Concluída a construção, modificação ou acréscimo, a edificação só poderá ser
utilizada após a obtenção do habite-se junto à municipalidade, que só o
deferirá comprovada a execução da obra de acordo com os projetos e
especificações aprovados.
A vistoria para obtenção do habite-se deverá ser requerida, junto à
Municipalidade, em prazo máximo de 90 (noventa) dias após a conclusão das
obras.
O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:
I-

laudo de vistoria e aprovação das instalações sanitárias, emitido pela
autoridade competente;

II - laudo de vistoria e aprovação das instalações de prevenção e combate a
incêndios, quando for o caso;
III - licença ambiental para operação – LAO - quando for o caso;
IV - laudo de vistoria e aprovação das edificações destinadas aos usos de
saúde e de educação, pelos órgãos competentes.
No requerimento de vistoria deverá ser informado o número do projeto
aprovado, o CPF ou CNPJ do proprietário e o número da inscrição imobiliária
do imóvel no cadastro municipal.
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3. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

3. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
3.1. Pró-Cidadão
O Pró-Cidadão, instituição da Prefeitura de Florianópolis, tem como um dos seus
objetivos intermediar as solicitações da população em geral, encaminhando-as
aos órgãos ou departamentos competentes. Sendo, portanto, nesta instituição
que os usuários apresentam os documentos referentes à aprovação de
loteamentos e obras, e outros serviços analisados neste relatório.
O Pró-Cidadão possui 3 canais de atendimento:
-

Atendimento presencial;

-

Atendimento telefônico; e,

-

Atendimento eletrônico.

O tipo de serviço analisado, aprovação de loteamentos e obras, pela necessidade
de apresentação de documentos é sempre iniciado através do atendimento
presencial, em qualquer das ilhas destinadas para isto. O Pró-Cidadão possui
cinco unidades descentralizadas: Continente, Capoeiras, Barra da Lagoa, Rio
Tavares e Canasvieiras. Todas as unidades trabalham no padrão da Unidade
Central Dib Cherem, funcionando bem. A Central (ou Matriz) é a principal e a
maior unidade; está situada à Rua Felipe Schmidt, 165 no Centro de
Florianópolis, que dispõe de cerca de 32 atendentes.
Esses serviços são do tipo protocolado, em que as solicitações requerem a
abertura de processos e, como conseqüência, a emissão de um protocolo. Os
processos, assim protocolados, são encaminhados aos órgãos competentes para
análise e parecer, no caso específico, a SUSP – Secretaria de Urbanismo e
Serviços Públicos.
Os serviços prestados pelo Pró-Cidadão são detalhadamente monitorados e
analisados pelo departamento de Gestão da Qualidade, verificando-se o
atendimento às metas estabelecidas, como por exemplo, o tempo máximo de
espera do usuário antes de ser atendido, que é definido como 15 (quinze)
minutos.
Em média são atendidos por dia, somente na matriz, cerca de 750 usuários, tendo
atingido eventualmente picos de 1400 atendimentos.
Os processos abertos no Pró-Cidadão ficam no máximo 12 horas até serem
encaminhados aos respectivos órgãos para análise. Ao fim do fluxo, o processo
retorna ao Pró-Cidadão que entra em contato com o solicitante para lhe
encaminhar os resultados da solicitação.
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No Pró-Cidadão ficam arquivados todos os processos concluídos ou em
andamento, deferidos ou indeferidos, dos anos 2005 (início do Pró-Cidadão) e
2006, incluindo as Consultas de Viabilidade. Os processos são divididos em
pastas e localizados através de numeração. Nos processos de obras e
loteamentos, constam no Arquivo cópias dos documentos, porém o projeto fica
arquivado na SUSP. Para cada etapa do projeto é aberto um novo processo, com
outra numeração, independente se foi dada entrada de todas as etapas ao
mesmo tempo. Existe a perspectiva de alterar esse sistema, tornando possível
que o processo possa ser acrescido das etapas posteriores referentes ao mesmo
projeto. Os processos concluídos em 2005 serão encaminhados para a Secretaria
de Educação, que possui uma sala disponível para o arquivamento desses
processos. A demanda no Pró-Cidadão é grande, e a sala do Arquivo está ficando
insuficiente para comportar os processos.
3.2. SUSP – Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos
Em linhas gerais, a estrutura organizacional da SUSP é a seguinte:


Unidade de Apoio Administrativo



Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU)
-

Divisão de Normas Urbanísticas:
o Coordenadoria de Serviços Técnicos (plano diretor);
o Coordenadoria de Análise de Projetos;
o Setor de Registro de Projetos e Arquivos.

-

Divisão de Fiscalização:
o Coordenadoria de Operações;
o Coordenadoria de Terrenos Baldios.



Habite-se.

Departamento de Serviços Públicos
-

Divisão de Abastecimento e Controle de Serviços:
o Coordenadoria de Fiscalização;
o Coordenadoria de Estacionamento.

A figura seguinte ilustra a estrutura administrativa da SUSP:
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Estrutura Administrativa da SUSP
Nessa estrutura administrativa, os “setores” que aparecem com linhas pontilhadas
representam situações informais ou não de acordo com a real estrutura
adminstrativa da SUSP, representada pelos retângulos com linhas cheias. Porém,
estes “setores” informais participam do processo de aprovação de loteamentos e
obras.
Dentro dessa estrutura, as unidades mais relacionadas aos assuntos em análise,
pertencem à DAU. A seguir, serão listados esses setores, explicitando suas
estruturas de atendimento:
-

Fiscalização de Obras
O recebimento do processo dentro do setor é realizado por um funcionário,
responsável pelo registro no sistema BETHA e pela distribuição interna
dentre os 19 fiscais. A fiscalização é subdividida em setores (8 para a região
central e 5 para balneários/interior) para facilitar a visita em campo. Os
setores são redistribuídos a cada oito meses. No sistema também fica
registrado qual fiscal está sendo o responsável pelo processo. Para
processos de construção, aprovação de projetos, loteamentos e
desmembramentos, há uma planilha de fiscalização que é preenchida com
dados a serem levantados em campo.

24

-

Coordenadoria de Serviços Técnicos (Plano Diretor)
O processo é recebido por uma estagiária, responsável pelo registro no
sistema BETHA e pela distribuição interna dos processos entre os 5 analistas
do setor. No sistema também é registrado com qual analista está o processo.
A estagiária também é a responsável por registrar, com informações básicas
do requerente (como nome, endereço, etc.), no sistema interno. O relatório
de consulta de viabilidade é gerado posteriormente através desse banco de
dados.
A cada 3 ou 4 dias, um analista permanece de plantão para atender às
dúvidas dos requerentes.

-

Coordenadoria de Análise de Projetos
Essa coordenadoria é constituída de 8 técnicos, responsáveis pelas análises
dos projetos em relação, principalmente, a legislação em vigor, como, por
exemplo, Lei Complementar nº 060/2000 (Código de Obras) e a Lei nº
1215/74 (parcelamento do solo).
Esse setor não possui nenhum funcionário ou estagiário responsável pelo
registro do recebimento dos processos. Esse registro é realizado pelo próprio
Protocolo Geral da SUSP.

-

Setor de Habite-se
No setor de Habite-se chegam processos de Habite-se, Legalização e
Certidão de Habite-se. Os processos são recebidos por uma funcionária,
responsável pelo registro do recebimento no sistema BETHA e pela
distribuição interna, assim como pela busca da cópia da planta no arquivo
para a vistoria dos fiscais. No sistema BETHA não é registrado o nome do
profissional responsável pela fiscalização.
Dois fiscais trabalham na vistoria, com o auxílio de dois estagiários (cada
estagiário acompanha um fiscal). Eles subdividem áreas a serem vistoriadas,
um é responsável pelo sul da ilha (vistoriada quinta-feira) e outro responsável
pelo norte (vistoriada sexta-feira). Os processos dos bairros centrais são
vistoriados na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, distribuída entre os
fiscais. O horário da vistoria é agendado com o requerente.

-

Registro e Arquivo
É o setor responsável pelo registro e arquivamento do processo, contendo 2
profissionais. Os processos que são encaminhados para o setor também têm
registrado seu recebimento e sua saída no sistema BETHA, quando
encaminhado através desse sistema. Muitas vezes os processos são
encaminhados em mãos. O registro e arquivamento ocorrem em todas as
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fases da aprovação de projetos e para loteamentos nas fases de estudo
preliminar, anteprojeto e projeto definitivo.
3.3. Sistemas Informatizados de Suporte
A SUSP utiliza, em suas atividades cotidianas de análise e pesquisas, algumas
ferramentas informatizadas que têm por objetivo fornecer elementos para análise
e armazenas as informações relevantes, facilitando o acompanhamento e análise
dos processos. Dentre essas ferramentas podem ser citadas:


Betha
Sistema de protocolo integrado, disponível em todas as instâncias municipais,
registra os processos e seu encaminhamento dentro dos órgãos do município.



ITIS-CAD
Contém as quadras do município e o cadastro imobiliário. O sistema é
atualizado pelo IPUF.



Guia Floripa
Guia de logradouro disponível no site da prefeitura.



Joaquina
Cadastro imobiliário (mantido pela Secretaria de Finanças), contendo todos os
dados do proprietário e da propriedade.



Sistema de Apoio à Consulta
Desenvolvido internamente à SUSP, funciona em rede local e contém as
principais informações do processo e fornece informações relevantes para o
processo de análise. Este sistema tem, entre outras, as seguintes
características:
-

Associado ao sistema de logradouros, o sistema permite que o técnico
verifique as características e requisitos do logradouro em análise.Também
permite a verificação, a partir do fornecimento da inscrição mobiliária do
imóvel, se já houve consultas referentes ao mesmo, decretos de
desapropriação, etc.

-

A manutenção do sistema de apoio à consulta é realizada por uma
servidora do Município. O programa foi criado pela própria servidora, sendo
que somente ela sabe operá-lo (criar relatórios, manutenção, etc.).

-

Todos os servidores da SUSP têm permissão para fazer consulta nesse
sistema.

-

A alteração só é permitida (através de senhas) aos técnicos que atuam na
Coordenadoria do Plano Diretor.
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-

Os relatórios produzidos são de caráter gerenciais, sintetizando dados para
estatística. São relatórios de consulta de viabilidade (construção ou
instalação) e consulta de certidões (informando sobre zoneamento ou se
pertence ao Município e qual zoneamento)

-

Esses relatórios são gerados automaticamente através dos dados já
lançados no sistema.

-

É possível gerar relatórios com quaisquer dados preenchidos na consulta.
Exemplos de relatórios gerenciais que podem ser gerados:
o Quantidade de certidões;
o Quantidade de construção;
o Quantidade de instalação;
o Quantidade de consulta;
o Quantidade pendente de consulta;
o Quantidades de processos; e,
o Tipos de processos.

-

Esse banco de dados está subdividido em 5 setores, porém os
computadores encontram-se em rede. Esse 5 setores são:
o Arquivo de Projetos;
o Plano Diretor;
o Fiscalização de Obras;
o Terrenos Baldios; e,
o Fiscalização de Serviço Público.

A seguir são apresentadas, para exemplo, reproduções de algumas telas do
sistema.

27

Tela do Sistema de Apoio à Consulta

Tela do Sistema de Apoio à Consulta
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4. FLUXOS DOS PROCESSOS

4. FLUXOS DOS PROCESSOS
Neste capítulo são descritos os principais aspectos referentes às diversas etapas
de análise e encaminhamento dos processos, desde a entrada na Prefeitura,
efetuada através do Pró-Cidadão, até o retorno da informação ao usuário.
Ao final dessa descrição são inseridas reproduções de alguns documentos
produzidos pela SUSP ao longo dos procedimentos internos, para registrar ou
informar o solicitante.
4.1. Entrada no Pró-Cidadão
O solicitante pode fazer a verificação dos documentos necessários para a sua
solicitação nos próprios guichês do pró-cidadão (os recepcionistas têm listas para
cada caso), ou através do site, disponíveis na página na internet do Pró-Cidadão
(www.pmf.sc.gov.br/procidadao). Todas as solicitações à Prefeitura devem ser
encaminhadas através do Pró-Cidadão.
No Pró-Cidadão, o requerente retira uma senha para ser atendido. O tempo de
atendimento é monitorado, cuja meta é de 15 minutos máximo. Ao ser atendido, o
requerente entrega os documentos necessários para a etapa solicitada. O
processo recebe um número e é registrado no sistema BETHA (que controla os
fluxos dos processos) pelo atendente.
Quando da abertura de um processo, a relação de documentos necessários para
o andamento do mesmo é verificada. Como regra geral, se algum documento
estiver faltando o Pró–Cidadão não procede à abertura do processo. Entretanto a
SUSP, através de ofício à Gerência do Pró-Cidadão, autorizou a entrada de
processos sem todos os documentos.
No Pró-Cidadão há um profissional da Secretaria da Receita responsável pela
verificação de débitos por parte do requerente. Essa verificação é realizada antes
do processo ser encaminhado para alguma secretaria.
O setor de trâmite do Pró-Cidadão recolhe processos para encaminhamento, no
máximo, em 12 horas.
Os processos são encaminhados à SUSP, quanto à aprovação de obras,
loteamento, alvarás e habite-se; podendo ser encaminhado a demais órgãos e
secretarias referentes a outros serviços, como, por exemplo, para Secretaria de
Obras em caso de drenagem e pavimentação referentes a loteamentos e
condomínios.
Se o processo for enviado para uma secretaria e não for de competência desta,
ela deverá devolver ao Pró-Cidadão para o encaminhamento correto. Entretanto,
se um processo enviado para uma secretaria necessitar de pareceres de outras,
esta deverá enviar diretamente o processo, resolvendo as pendências técnicas
entre as secretarias envolvidas, e ao final devolver o processo ao Pró-Cidadão.
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Quando se faz necessário apensar ao processo algum documento, o setor
técnico, em parecer, solicita o mesmo e encaminha ao Pró-Cidadão que informa
ao requerente. Este é o padrão. Entretanto existem técnicos que fazem contato
direto com o requerente e solicitam os documentos faltantes.
4.2. Recebimento na SUSP
O Processo chega do Pró-Cidadão na SUSP, no setor de Protocolo Geral, onde é
novamente distribuído e registrado no BETHA. O processo não pode ser entregue
diretamente na SUSP; sempre é realizada a entrada através do Pró-Cidadão.
No protocolo, o processo é recebido por três funcionários e um estagiário. Os
processos são sempre registrados no sistema BETHA, tanto a entrada como a
saída do mesmo. No setor de Protocolo não é feita nenhuma verificação quanto à
documentação apresentada.
Na capa do processo está identificado a que se refere o mesmo, facilitando e
deixando mais ágil a distribuição entre os setores. O trâmite de processo no
protocolo é rápido, sendo o mesmo imediatamente registrado e já encaminhado
para o setor competente dentro da SUSP.
Os processos de loteamento e de obras possuem etapas diferentes de
aprovação. Para Loteamento as etapas estão subdividas em: Consulta de
Viabilidade, Projeto Preliminar, Anteprojeto e Projeto Definitivo. No caso dos
procedimentos de Obras, as etapas são: Aprovação de Projeto, Licenciamento de
Obra e Habite-se.
Os encaminhamentos dentro dos setores da SUSP ocorrem de forma similar para
loteamento e obras. No caso de loteamento o que ocorre comumente é a entrada
simultânea para a fase de Projeto Preliminar e Anteprojeto; para Obras, as etapas
que podem ocorrer simultaneamente se referem à Aprovação de Projeto e
Licenciamento de Obras. Essas entradas simultâneas nos procedimentos são
permitidas por lei, tendo como exigência a entrada das documentações e
especificidades dos projetos de acordo com as etapas solicitadas.
Em cada etapa da tramitação, os setores responsáveis pela análise do processo
podem, em qualquer momento, solicitar o retorno do mesmo para o requerente
para alterações, atualizações e/ou complementações de informações. Podem
também, conforme atribuição de cada setor, encaminhar para órgãos externos a
SUSP, em função das características do processo; sendo que, os processos
relativos a loteamentos, desmembramentos ou condomínios sempre serão
encaminhados para o IPUF, independente da etapa (obrigatório segundo Lei
nº1215/74).
Os analistas podem, ainda, solicitar ao requerente a anuência de outros órgãos,
como as aprovações de competência do Estado, que estão relacionadas com a
FATMA (licenciamento de parcelamento do solo e/ou condomínios) – responsável
pelas aprovações do anteprojeto do loteamento (LAP – licença ambiental prévia)
e do projeto definitivo (LAI – licença ambiental de instalação) – e com o DEINFRA
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(antigo DER) - quando o terreno está localizado em frente à rodovia, para aprovar
acessos.
Após análise de todos os órgãos requeridos, o processo retorna à SUSP para
análise dos pareceres produzidos pelos órgãos externos. Neste ponto, o processo
(já com uma decisão sobre o deferimento ou não, ou com novas solicitações ao
requerente) é encaminhado de volta ao Protocolo Geral, para ser enviado para o
Pró-Cidadão, e em seguida ao requerente.
O encaminhamento de processos para órgãos externos à SUSP deveria, segundo
normas internas, ser realizado a partir do Chefe do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo e/ou do Chefe da Divisão de Normas Urbanísticas. O que ocorre
efetivamente é a não passagem dos processos por esses setores a fim de agilizar
o processo de aprovação. Já para a Procuradoria Geral do Município e para a
Secretaria de Obras o envio se dá sempre através do Gabinete do Secretário,
passando pelo Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. A saída do
processo da SUSP para outros órgãos é efetuada e registrada no sistema BETHA
pelo Protocolo da SUSP. Quando esses processos são recebidos nesses órgãos,
também é realizado o registro no sistema BETHA.
A verificação da falta de algum documento pode ocorrer em qualquer uma das
etapas da aprovação. A SUSP, eventualmente, pode também entrar em contato
direto com o requerente para sanar alguma dúvida, ou, o que é mais raro, o
próprio requerente entrar em contato direto com a SUSP, quando constata a falta
de alguma documentação.
Os detalhamentos dos possíveis encaminhamentos para órgãos externos podem
ser verificados nos fluxogramas desenhados para cada fase dos procedimentos
de aprovação, apresentado no capítulo Fluxogramas.
A SUSP dispõe de um sistema interno de acompanhamento de processos,
desenvolvido por técnicos da própria SUSP, que é alimentado por diversos
setores a medida que os processos são encaminhados e analisados. Dentre os
setores que fornecem dados ao sistema pode-se citar: Fiscalização de Obras,
Plano Diretor, Arquivos de Projetos e Fiscalização de Comércio.
Para as aprovações no continente, os fluxos dos processos são os mesmos. Há
uma central de atendimento do Pró-Cidadão no continente que faz o
encaminhamento dos processos. A única diferenciação é quanto ao setor de
fiscalização, que é do próprio continente.
As observações e/ou pendências resultantes das análises dos processos
deveriam ser registradas em uma planilha e anexadas ao processo, para ser
entregue ao requerente; porém, cada setor por onde o processo passa, registra
as observações e/ou pendências de forma diversa. Alguns setores utilizam a folha
de rotina, outros registram em papel comum ou até mesmo escrevem na capa do
processo. Essa falta de padronização e sistematização do registro das
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informações facilita o extravio de algum documento importante dentro do
processo.
Depois de registradas as observações relativas ao projeto, as mesmas são
anexadas ao processo para ser entregue ao requerente.
Ao final do processo de loteamento (estudo preliminar, anteprojeto e projeto
definitivo) e de obras (aprovação de projetos, licenciamento e habite-se), estando
aprovado, o mesmo é encaminhado para o Registro, para arquivamento do
projeto e retorno do processo ao requerente. É válido observar que a Consulta de
Viabilidade não é arquivada com o projeto na SUSP, e sim com o processo no
Pró-Cidadão.
Cada projeto recebe uma numeração interna da SUSP. Os projetos são divididos
em pastas, por numeração. Os projetos constam de projeto arquitetônico ou
planta, e originais e cópias dos demais documentos: Termo de Compromisso de
Execução, Memorial Descritivo, Cronograma, Titulação do Imóvel, Planilha,
Consulta de Viabilidade, Projetos Elétrico, de Esgoto e de Abastecimento de
Água, Preventivo de Incêndio, Projeto de Elevadores (no caso de residência
multifamiliar) Projeto de Pavimentação (no caso de loteamentos), parecer de
outros órgãos, como o IPUF e a FATMA.
Alguns projetos citam documentos na capa, que não constam de fato dentro da
pasta. Em outros, há alguns documentos que não estão indicados na capa. Os
documentos são carimbados com o número do projeto e a data de aprovação.
Em geral, os processos que circulam entre os setores responsáveis pela
aprovação dos processos de loteamentos e obras não possuem uma organização
padrão quanto à apresentação dos documentos. As folhas não são numeradas e
não estão, necessariamente, organizadas de acordo com a evolução do processo.
Assim, não se tem o controle da perda de algum documento ou até mesmo do
próprio entendimento do processo como um todo, podendo até mesmo ser
solicitado a repetição de alguma etapa do processo pela simples falta ou perda de
algum registro. Dentro da SUSP, os profissionais sentiram a necessidade do
resgistro no processo da data e local/profissional para onde determinado
processo foi encaminhado, pois não é sempre registrado no sistema BETHA qual
profissional está fazendo a análise. Essa simples anotação facilitaria o
entendimento do encaminhamento do processo. Por enquanto essa anotação é
realizada num pequeno pedaço de papel que é simplesmente grampeada na
pasta do processo, o que também é passível de se perder.
4.2.1. Dos Encaminhamentos Referentes a Loteamentos
4.2.1.1. Consulta de Viabilidade
A Consulta de Viabilidade só é obrigatória para os processos de loteamentos e
em alguns casos especificados por lei para os processos de aprovação de obras.
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Nessa etapa, são requeridos os seguintes documentos: espelho do IPTU (nome,
endereço, inscrição imobiliária), cópia da escritura do imóvel e número do CPF ou
CNPJ;
Os processos são encaminhados do Protocolo Geral diretamente para a
Coordenadoria de Serviços Técnicos (Plano Diretor). O Plano Diretor, através da
inscrição do imóvel, verifica se já há consulta no imóvel (no sistema de apoio);
com o logradouro verifica o zoneamento e as características e limitações
impostas. Se houver necessidade de visita a campo, esta será efetuada pelos
próprios analistas do setor do Plano Diretor, que também são fiscais.
Conforme o caso pode ser solicitado outros documentos para complementar a
análise, como levantamento topográfico (é a solicitação mais usual). A solicitação
é efetuada através de uma folha de rotina anexada ao processo.
Se houver necessidade de consulta a órgãos externos o mesmo pode ocorrer já
nessa fase. Esses encaminhamentos ocorrem também através do Protocolo, e
sua saída é registrada no sistema BETHA.
Segundo a Lei Municipal 1.215/74, amparada pela Lei Federal 6.766/79, a
consulta de viabilidade deve ir ao IPUF para demarcação do sistema viário básico
e a localização das áreas públicas necessárias (AVL e ACI). Porém, se as
verificações realizadas no Plano Diretor forem suficientes para deferir ou indeferir
um processo, não há necessidade do mesmo ser encaminhado ao IPUF;
O processo pode ser encaminhado para as seguintes secretarias, órgãos ou
setores:
-

Secretaria de Obras (drenagem urbana) para verificação de valas e canais –
não chega a 5% dos processos;

-

IPUF (atingimento viário, limites de zoneamento, patrimônio histórico e casos
especiais previstos na lei – ex.: pólo comercial gerador de tráfego). O IPUF
verifica os limites do zoneamento e o sistema viário. Quando se trata de
atingimento viário e áreas verdes é usual o IPUF informar já na consulta de
viabilidade; O processo ao chegar ao IPUF também é registrado no BETHA e
no NOTES (sistema interno do IPUF);

-

Fiscalização de Obras da SUSP (para complementar as informações de
campo);

-

FLORAM para questões ligadas ao meio-ambiente (vegetação, rios e canais –
o que, segundo informações, é raro acontecer); O processo ao chegar à
FLORAM, também é registrado no sistema BETHA; e,

-

Procuradoria Geral do Município para avaliar a titulação do terreno, verificar
decretos de expropriação (em casos de atingimento viário e/ou AVL) ou algum
aspecto específico da lei (em caso de documentações e questionamentos
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jurídicos); O processo ao chegar à Procuradoria também é registrado no
BETHA.
Após conclusão de análise, o processo é encaminhado para o Chefe da Divisão
de Normas Urbanísticas, para que possa ser feita a análise do requerimento,
resultando no deferimento ou indeferimento do processo (expedindo ou não a
viabilidade).
Após a conclusão do processo, o mesmo retorna para o Pró-Cidadão para ser
devolvido ao requerente.
Os processos de consulta de viabilidade demoram em média 10 dias dentro do
setor. Alguns processos demoram mais de 10 dias quando é necessário ir ao local
fazer alguma verificação em campo, em caso de dúvidas.
A média de processos de consulta de viabilidade de construção é de 245
processos/mês, e de projetos de aprovação é de 167 processos/mês, sendo que
em média, o número de processos com pendências que retornam ao Pró-Cidadão
é de 144 processos/mês.
4.2.1.2. Projeto Preliminar
Segundo a Lei nº 1215/74 e o Decreto nº 135/77, são requeridos os seguintes
documentos para essa etapa: título de propriedade do imóvel, planta da situação
do terreno e planta do imóvel.
Para entrar com o projeto preliminar, a consulta de viabilidade já deve ter sido
realizada (quando da entrada individual das etapas) com resultado positivo. A
consulta de viabilidade é anexada ao processo.
Os encaminhamentos dos processos nessa etapa e as atribuições de cada setor
estão descritas a seguir:
Fiscalização de Obras
O processo é primeiramente encaminhado para o setor de Fiscalização. Esse
setor é responsável pelos levantamentos em campo, através do preenchimento
de uma planilha é verificado, por exemplo, largura de rua e passeio, existência de
curso d’água, árvores de porte, existência de rede elétrica, iluminação pública,
entre outros. Além dessas verificações, é analisada a compatibilidade entre o
apresentado no projeto e o existente no local, análise física da obra, situação de
acordo com as normas, se a obra possui processo registrado, se já foi iniciado
seu projeto, entre outras.
Caso a documentação no processo seja insuficiente para a localização da
área/terreno a ser fiscalizada, é enviado um parecer ao requerente (através de
uma folha de rotina ou na própria folha de rosto do processo) solicitando o
documento necessário. Esse processo retorna ao Pró-Cidadão, que entra em

35

contato com o requerente. Este contato pode eventualmente ser efetuado pelo
próprio fiscal.
A folha de rotina serve como uma forma de diálogo entre o setor e o requerente,
como também entre os setores da SUSP.
A ordem ou prioridade de fiscalização está de acordo com o cronograma do fiscal
e os demais processos a serem fiscalizados.
Os processos demoram em média nessa etapa de 3 a 5 dias. O setor atende em
média um total de 600 processos/mês.
Coordenadoria de Serviços Técnicos (Plano Diretor)
Após esse levantamento, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de
Serviços Técnicos (Plano Diretor), para atualização das informações já obtidas na
consulta de viabilidade, verificando zoneamento e limites de ocupação.
Neste setor verifica-se se os documentos e as informações constantes na
consulta de viabilidade se referem ao projeto em análise.
É realizada a análise da documentação apresentada, se está de acordo com o
projeto, sendo verificada a localização da área em função do zoneamento, ou
seja, comparados os limites de ocupação do terreno e a tipologia da construção
com as permissões do zoneamento local.
Gabinete do Secretário
O processo é, posteriormente, encaminhado para o Gabinete do Secretário, onde
é recebido pelo Assessor, para verificação da existência de débitos do requerente
para com a Prefeitura Municipal de Florianópolis.
O Assessor é responsável pela distribuição entre os profissionais da Divisão de
Normas Urbanísticas (08 profissionais). Os processos são distribuídos por ordem
de chegada, sendo encaminhados no mesmo dia do seu recebimento.
O processo retorna ao setor do Protocolo que faz distribuição determinada pelo
Assessor, registrando no BETHA seu recebimento no setor de Análise de
Projetos, da Divisão de Normas Urbanísticas.
A quantidade média de processos que passam pelo Gabinete é de 10
processos/dia.
Coordenadoria de Análise de Projetos
Não havendo débitos, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de
Análise de Projeto que efetua a análise com base nas informações levantadas
pela Fiscalização, pelo Plano Diretor e na legislação pertinente.
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O analista pode fazer consultas a órgãos externos; pode, também, solicitar ao
requerente a anuência junto a órgãos como DEINFRA e FATMA, conforme
necessidade de cada processo (possíveis encaminhamentos verificados nos
fluxogramas detalhados).
É também de responsabilidade dessa Coordenadoria a verificação na localização
das áreas públicas e do sistema viário, que deve estar de acordo com o já traçado
pelo IPUF na consulta de viabilidade, caso já tenha sido traçado. Essa informação
pode ser complementada ou detalhada quando for apresentado o levantamento
planialtimétrico, o que pode ocorrer nas etapas de estudo preliminar, anteprojeto e
projeto definitivo; ocorrendo principalmente no estudo preliminar e anteprojeto.
Registro e Arquivo
Após deferimento, o processo é encaminhado para o registro onde é aberta uma
pasta para arquivo do projeto, com todos os documentos do mesmo. Uma cópia
do projeto permanece arquivada com carimbo constando o número do registro.
Esse número corresponde ao número da pasta e ao número que é lançado no
sistema interno, junto com os dados relativos ao projeto/obra, como: nome do
proprietário, endereço da obra, profissional responsável pelo projeto, profissional
responsável pela execução, área do projeto, número de pavimentos, entre outros.
Após o registro do processo, o mesmo retorna para o analista que aprovou o
projeto para a assinatura no carimbo das plantas para o arquivamento. Faltando
algum documento no processo, o fato é registrado na pasta e no sistema, mas
mesmo assim retorna para o analista assinar. Na pasta sempre é anotada a
relação de documentação que foram arquivadas.
Os processos demoram em média de 01 a 02 dias no setor de registro e arquivo,
dependendo do volume diário de processos. Possuem uma média de 80
processos/mês.
4.2.1.3. Anteprojeto
Segundo a Lei nº 1215/74 e o Decreto 135/77, são requeridos os seguintes
documentos para essa etapa: título de propriedade do imóvel, planta da situação
do terreno e planta do imóvel (contendo o traçado das ruas com respectivas
hierarquias, divisão das áreas em quadras e destas em lotes e o cálculo
aproximado da superfície de cada lote).
O encaminhamento do processo nessa etapa é realizado da mesma forma que no
Estudo Preliminar. Porém, as análises realizadas pela Coordenadoria de Análise
de Projeto e seus possíveis encaminhamentos ocorrem de forma um pouco
diversa (verificados nos fluxogramas detalhados), conforme detalhamento do
projeto.
O processo pode ser encaminhado para IPUF, FLORAM (e demais setores já
citados anteriormente) e poderão ser exigidos documentos de diversos órgãos
tais como:
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-

SEPHAN (patrimônio histórico – para imóveis situados em locais tombados) –
pode ser encaminhado em quaisquer das etapas, caso não tenha sido feita
anteriormente, e até mesmo para verificar o cumprimento das exigências
feitas;

-

DEPT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – no caso de edificações e loteamentos, para
retirar o Alvará;

-

DEINFRA (imóveis de frente para rodovias) – para aprovar acessos no caso
de conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios fechados. Pode ser
apresentado no anteprojeto ou no projeto definitivo;

-

FATMA (licenças ambientais) – apresentar no projeto definitivo e para retirar
Alvará;

-

TELESC (rede de telefonia) – no caso de loteamentos, condomínios fechados
e conjuntos habitacionais;

-

CELESC (rede de energia elétrica e iluminação pública) - no caso de
loteamentos, condomínios fechados e conjuntos habitacionais. Apresentar no
projeto definitivo e para retirar Alvará;

-

CASAN (rede de abastecimento de água) - no caso de loteamentos,
condomínios fechados e conjuntos habitacionais. Apresentar no projeto
definitivo e para retirar Alvará;

-

CASAN (rede de coleta de esgoto) - no caso de loteamentos, condomínios
fechados e conjuntos habitacionais, onde houver rede de esgoto. Apresentar
no projeto definitivo e para retirar Alvará.

4.2.1.4. Projeto Definitivo
Segundo a Lei nº 1215/74 e o Decreto 135/77, são requeridos os seguintes
documentos para essa etapa: título de propriedade do imóvel, planta da situação
do terreno, planta do imóvel, cronograma das obras de infra-estrutura e projetos
complementares aprovados.
Nessa fase, o processo segue também os mesmos trâmites das etapas
anteriores. Porém, a análise realizada por parte da Coordenadoria de Análise de
Projetos também é diferenciada, assim como os possíveis encaminhamentos.
Após deferimento do processo, o mesmo é encaminhado para a Procuradoria
Geral do Município para lavrar o Termo de Compromisso, que deverá ser
assinado pelo Procurador Geral, pelo Prefeito, pelo Secretário da SUSP e pelo
proprietário do imóvel. Após assinado o Termo de Compromisso, é expedido o
Alvará de Licença.
No Termo de Compromisso as áreas destinadas ao Município já estão definidas.
Após a retirada do Alvará de Licença é realizado registro no Registro de Imóveis,
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onde também já são registradas as áreas destinadas ao Município. Após o
registro, é assinado o Termo de Recebimento, referente às áreas públicas
destinadas ao Município.
O projeto definitivo só pode ser aprovado com anuência do IPUF, conforme o
artigo 198 da Lei Complementar 001/97;
Após aprovado pela SUSP, o processo retorna ao IPUF, no setor de Gerência de
Cartografia e Informações. Nesse setor são criadas: a referência cartográfica e o
número de inscrição imobiliária, para posterior encaminhamento (através de um
parecer do IPUF) para a Secretaria da Receita para cobrança do IPTU;
Para adquirir a aprovação referente aos projetos complementares, o requerente
deverá ir diretamente a cada uma das concessionárias, conforme exigências de
cada.
Para poder construir as edificações, o requrente deverá solicitar a PMF a vistoria
ao loteamento. A vistoria será feita por 2 engenheiros, que irão até o local para
verificar se foram realizados conforme o projeto.
4.2.2. Dos Encaminhamentos Referentes a Obras
4.2.2.1. Aprovação de Projeto
Segundo a Lei Complementar nº 060/2000 (Código de Obras), são requeridos os
seguintes documentos para essa etapa: duas ou mais cópias do Projeto
Arquitetônico, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), levantamento
topográfico (quando necessário) e requerimento (mencionando o nome do
proprietário, endereço completo e características gerais da obra, assinado pelo
proprietário, representante legal ou pelo autor).
Os processos referentes a Obras tramitam, dentro dos setores da SUSP, de
forma idêntica aos processos de loteamentos (projeto preliminar, anteprojeto e
projeto definitivo).
Portanto são encaminhados primeiramente para a Fiscalização de Obras, que
promove uma vistoria de campo, informando sobre as particularidades do terreno.
Após a fiscalização, o processo retorna para o Protocolo que faz o
encaminhamento para a Coordenadoria de Serviços Técnicos (Plano Diretor),
onde é verificado o zoneamento e os limites de ocupação.
Verificado o zoneamento e não havendo pendências (que necessite o
encaminhamento para o requerente), o processo segue fluxo normal, sendo
encaminhado para o Gabinete do Secretário, onde é realizada a conferência de
débitos para com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Com a verificação da
não existência de débitos, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de
Análise de Projetos. Nessa coordenadoria, a análise do processo está relacionada
às especificidades do Código de Obras, entre outras legislações mencionadas no
Capítulo Bases Legais deste relatório. Dessa forma, os possíveis
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encaminhamentos a órgãos externos a SUSP, podem ocorrer de forma diversa,
para órgãos como:
-

COMAR (aeronáutica – locais próximos à zonas de ruído, aeroporto) – no caso
de construções de edificações, para se retirar o Alvará é necessário
apresentar a declaração autorizativa do 5º COMAR; e,

-

CORPO DE BOMBEIROS (para edificações não unifamiliares) – no caso de
construções de edificações, para retirar o Alvará.

4.2.2.2. Licenciamento de Obras
Segundo a Lei Complementar nº 060/2000 (Código de Obras), são requeridos os
seguintes documentos para essa etapa: duas ou mais cópias do Projeto
Arquitetônico, Título de propriedade ou de posse do imóvel, Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do autor e do executante, Licença Ambiental de
Instalação – LAI (quando for o caso), Cálculo de tráfego de elevadores e
respectivas especificações (quando for o caso) e requerimento (mencionando o
nome do proprietário, endereço completo e características gerais da obra, número
de inscrição imobiliária municipal do terreno e CPF ou CNPJ, assinado pelo
proprietário, representante legal ou pelo autor).
Nessa etapa, o processo também passa pelos setores da Fiscalização e Plano
Diretor para as atualizações das informações já levantadas na etapa anterior.
Após essa verificação, o processo é encaminhado para o Gabinete do Secretário
para verificação de débitos. Não havendo débitos, o processo segue para a
Coordenadoria de Análise de Projetos.
Nesse setor, a primeira verificação a ser feita é quanto à existência ou não de
projeto aprovado, e se o mesmo ainda está de acordo com a legislação em vigor.
A próxima verificação é quanto às documentações e aos projetos
complementares, se estão aprovados. Estando de acordo com as exigências, o
processo é encaminhado para o Registro, sendo posteriormente arquivado. Com
a aprovação, o processo também é encaminhado para a Secretaria de Finanças,
para as cobranças das taxas, retornando, através do Pró-Cidadão, ao requerente.
Para o licenciamento é exigido que o requerente obtenha a aprovação de diversos
órgãos, tais como: CASAN, TELESC, COMAR, CELESC, Corpo de Bombeiros,
DEINFRA, FATMA. E para cada caso pode ser exigida uma documentação
específica a mais para o requerente.
4.2.2.3. Habite-se
Segundo a Lei Complementar nº 060/2000 (Código de Obras), são requeridos os
seguintes documentos para essa etapa: laudo de vistoria e aprovação das
instalações sanitárias, laudo de vistoria e aprovação das instalações de
prevenção de incêndios (quando for o caso), Licença Ambiental de Operação –
LAO (quando for o caso), laudo de vistoria e aprovação das edificações
destinadas aos usos de saúde e de educação, pelos órgãos competentes e
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requerimento de vistoria (informando o número do projeto aprovado, CPF ou
CNPJ do proprietário e o número de inscrição imobiliária do imóvel do cadastro
municipal).
Para os procedimentos de Habite-se, os processos são encaminhados
diretamente do protocolo para o Habite-se.
Na entrada do processo, é verificada a existência do Habite-se da Vigilância
Sanitária. Caso o projeto não tenha essa aprovação, a obra é vistoriada, mas não
recebe o Habite-se. O setor entra em contato diretamente com o requerente
solicitando o Alvará/Habite-se da Vigilância. Se o requerente já tiver dado entrada
para a aprovação da Vigilância, o processo permanece no setor de Habite-se
aguardando a anexação do Habite-se Sanitário. Se o requerente ainda não tiver
dado entrada, o processo retorna ao Pró-Cidadão onde é arquivado, esperando o
requerente anexar o documento faltante. È sempre feito um relatório no setor de
Habite-se para registrar essas solicitações, arquivado no setor (em pastas e no
computador). Para edifícios também é exigido o atestado de vistoria do Corpo de
Bombeiros.
Após essa verificação, o fiscal vai à obra e fornece informações de campo,
verificando se está exatamente de acordo com o projeto aprovado. A
obra/edificação é toda vistoriada.
Dentre os itens a serem verificados na vistoria pode-se citar: dimensão do
passeio, a existência de caixa de correspondência, coletor de lixo, numeração da
casa (se estiver errado ou não existir a numeração, é dado um número à
edificação), acabamentos, esquadrias, pinturas, sinal sonoro luminoso de entrada
de veículos (para edifícios), recuo frontal, recuos laterais, altura do muro,
aberturas, ventilação, vaga de garagem, inclinação de rampas, entre outros itens.
Os fiscais fazem o levantamento de toda a edificação, verificando todas as
medidas da obra. A obra também é registrada em fotos para auxílio ao fiscal. As
irregularidades observadas são anotadas na planta.
Caso a obra não esteja de acordo com o projeto aprovado, o fiscal faz um
relatório (na folha de rotina) solicitando providências ou substituição de projeto.
Em casos de pequenas pendências, e se tratando de situações já conhecidas,
para agilizar o processo, o fiscal contacta diretamente o solicitante para que este
as resolva. A secretária digita esse relatório e anexa ao processo. O processo
retorna ao Pró-Cidadão, para contato com o requerente.
Se estiver de acordo e não houver pendências, é preenchida a folha de
deferimento. Após preenchimento desse documento, é realizado o cadastro no
sistema interno, na área referente ao Habite-se. O número do registro e os dados
básicos referentes à obra já foram lançados nesse sistema pelo setor de Registro
e Arquivo. Depois de cadastrado no sistema, o original do talão do Habite-se e
uma cópia da Certidão do Habite-se ficam anexados ao processo para ser
entregue ao requerente. A outra cópia da Certidão do Habite-se fica arquivada no
processo. A Certidão é um documento onde aparecem descritos todos os dados
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referentes à obra, é o documento válido para o cartório. Uma cópia do talão do
Habite-se fica arquivada no setor.
Após o cadastro no sistema, preenchimento do Habite-se e da Certidão de
Habite-se, é feito o encaminhamento para o Chefe do Departametno de
Arquitetura e Urbanismo para assinatura e conferência. O Chefe do DAU assina e
envia para a Secretaria de Finanças para conferências de cálculo e lançamento
do IPTU. Retorna ao Pró-Cidadão para ser entregue ao requerente.
Para o IPUF é enviada uma cópia da capa do projeto (do arquivo) com uma cópia
da locação da obra. O IPUF lança no programa Planta de Quadra os dados
relativos ao terreno e obra para o cadastramento da mesma.
O setor de Habite-se utiliza o sistema interno também como fonte de pesquisa,
para a verificação da existência de Habite-se. Outros programas que são
utilizados no setor como fontes de pesquisas são: Guia Floripa e Planta de
Quadra (através do número da Inscrição Imobiliária) – ambos para consultas de
localização da área a ser vistoriada.
Se o processo não estiver com pendências e a área se localizar no Centro,
demora em média 03 dias. Os processos relativos ao sul ou norte da ilha
demoram em média 08 dias. Os processos com pendências dependem do
requerente.
O setor de Habite-se libera em média 400 habite-se/ano. O número de processos
atendidos é estimado no triplo desse número.
4.3. Retorno ao Requerente
Após o término do processo, o mesmo retorna ao Pró-Cidadão, que entra em
contato com o requerente através do telefone ou por e-mail. O requerente não
recebe a informação se o processo foi deferido ou indeferido por telefone ou email. O requerente tem a opção de recebê-lo em casa ou indo até o Pró-Cidadão
(a maioria prefere ir até o Pró-Cidadão).

42

4.4. Reprodução de Documentos Produzidos pela SUSP Referentes a
Analise dos Processos
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5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ÓRGÃOS
EXTERNOS A SUSP

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - ÓRGÃOS EXTERNOS A SUSP
Neste capítulo são descritos os principais aspectos referentes aos
encaminhamentos aos órgãos externos a SUSP, os quais participam do processo
de aprovação de loteamentos e obras.
5.1. IPUF
Os processos de loteamentos são sempre enviados ao IPUF, que também efetua
vistoria em campo, nas etapas de estudo preliminar, anteprojeto e projeto
definitivo.
O processo é recebido no Protocolo, que registra o recebimento no sistema
BETHA e no NOTES (sistema interno do IPUF, que registra, além dos
recebimentos e saídas, as tramitações internas dos processos). O Protocolo
encaminha para as gerências. Em caso de loteamento o processo geralmente é
encaminhado para a Gerência de Planejamento (GPL), que pode já informar na
Consulta de Viabilidade o traçado do sistema viário e áreas verdes. Porém é mais
usual ocorrer no Estudo Preliminar. Quando o anteprojeto é encaminhado para o
IPUF, na GPL, o projeto é analisado e é feita a conferência com o já solicitado nas
etapas anteriores. Eventualmente o processo de loteamento pode ser
encaminhado para a Gerência de Sistema Viário em caso de ampliação ou
redução do sistema viário, mas geralmente esses dois setores trabalham juntos
nos processos.
Após aprovação por parte da SUSP, o processo retorna ao IPUF, para a Gerência
de Cartografia e Informações. Nesse setor são criados: a referência cartográfica e
o número de inscrição imobiliária, para posterior encaminhamento (através de um
parecer do IPUF) para a Secretaria da Receita para cobrança do IPTU.
5.2. FLORAM
Os processos são encaminhados para a FLORAM no caso de cursos d’água,
dunas, manguezal, vegetação etc. O processo pode ser encaminhado pela SUSP,
Secretaria de Obras, IPUF e pela própria Secretaria de Habitação (Habitação de
Interesse Social), no caso de loteamentos e obras. As secretarias costumam fazer
consultas junto a FLORAM no caso de dúvidas quanto a curso d’água, ou
vegetação a ser preservada, etc.
Os processos são recebidos no Protocolo Geral que faz o registro no sistema
BETHA, e os encaminha para o Diretor Superintendente, que faz as distribuições
entre as seguintes diretorias:


Diretoria de Operações
- Gerência de Praça e Arborização Pública
- Gerência de Unidades de Conservação
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Diretoria de Estudos Ambientais
- Gerência de Licenciamento e Fiscalização
- Gerência de Educação Ambiental



Diretoria Administrativa e Financeira
- Gerência Administrativa e Financeira

No caso de loteamentos os processos são encaminhados para as Gerências de
Unidade de Conservação e/ou de Licenciamento e Fiscalização.
Cada gerência registra o recebimento do processo no sistema BETHA, e também
faz a distribuição dos processos entre os técnicos do setor. O sistema BETHA
registra em qual gerência está localizado o processo, e em uma planilha própria é
registrado com qual o técnico está o processo.
Os técnicos vão a campo para fazer a vistoria do local. Após a vistoria, é emitido
um parecer, autuando ou autorizando, que é encaminhado conforme a
necessidade do processo, dentro da competência de cada setor. No caso de
autuação, o processo é encaminhado a Coordenadoria de Fiscalização.
O processo retorna, sendo encaminhado para as gerências, diretorias e,
posteriormente para o Diretor Superintendente; retornando à SUSP, que
encaminhará para o Pró-Cidadão, para retorno ao requerente.
Podem ocorrer duas situações com o processo: autorização e autuação. Em caso
de autorização o processo é finalizado, retornando ao requerente. Havendo
autuação, o processo é encaminhado para a assessoria jurídica (na FLORAM),
que irá tomar as exigências cabíveis, em caso de processo administrativo. Caso o
requerente não venha a cumprir as exigências, é iniciado um processo judicial.
Os processos encaminhados para a FLORAM, em sua maioria, já estão na fase
final do processo, na etapa de Aprovação do Projeto. Em alguns casos raros, são
encaminhados pelo IPUF processos na etapa de Consulta de Viabilidade. É
enviado também na etapa de Consulta de Viabilidade, pela fiscalização da SUSP
ou da Secretaria de Obras, quando se verifica a existência de cursos d’água.
5.3. Procuradoria Geral do Município
No término dos processos, quando existem áreas públicas, os mesmos deveriam
ser encaminhados para a Procuradoria, setor de Coordenadoria do Patrimônio
Imobiliário (CPI), para o registro no Registro de Imóveis. Esse encaminhamento
raramente é realizado.
No caso de loteamentos, quando o mesmo é registrado, automaticamente as
áreas verdes, ruas, praças, etc., são registradas como bem público. Quando
ocorre registro no Registro de Imóveis, as áreas verdes já passam a ser Bem
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Público (Bem de domínio da Prefeitura), mesmo que não possua um número de
matrícula (no caso de ruas e praças, por exemplo). (Art. 25 decreto 135/77) – a
partir da data da inscrição definitiva do loteamento no Registro de Imóveis, as
áreas como as vias, praças e áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanísticos, constantes no projeto e memorial descritivo, já
passam a ser de domínio público do Município.
Os processos encaminhados para a Procuradoria, são registrados no sistema
BETHA pelo setor de Protocolo, confirmando seu recebimento. Em seguida são
encaminhados para o Procurador Geral que faz a distribuição entre os setores.
Em caso de loteamentos, os processos podem ser encaminhados para dois
setores: Sub-Procuradoria de Patrimônio e Meio Ambiente (SUPAMA), e
Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário (CPI).
Os processos serão encaminhados para a SUPAMA em casos, principalmente, de
termo de vistoria, termo de entrega e termo de compromisso; e para a CPI
quando se tratar de loteamentos, desapropriações e escritura. Depois de
finalizados, o processos são encaminhados para o setor de Arquivo. Quando não
há acordo, os processos são direcionados para o setor judicial.
5.4. Vigilância Sanitária
Os processos são encaminhados diretamente do Pró-Cidadão para a Vigilância
Sanitária (departamento da Secretaria da Saúde), por solicitação do requerente,
uma vez que a SUSP não faz este encaminhamento, apenas indica sua
necessidade ao requerente, nos casos de concessão de alvará e habite-se.
Na Vigilância Sanitária os processos são recebidos no Protocolo, que faz o
registro no sistema BETHA, para posterior distribuição entre os cinco setores
existentes: Análise de Projetos, Alimento, Interesse da Saúde, Saúde e
Medicamentos e Vigilância Ambiental. Conforme a tipologia da construção, o
processo é encaminhado para o setor responsável.
Cada processo é encaminhado para o setor de Análise de Projetos para
aprovação de projeto de construção e habite-se. Após análise o processo retorna
ao Protocolo, que cadastra sua saída, retornando ao Pró-Cidadão/requerente.
A Vigilância Sanitária demora em média 90 dias na Análise de Projetos, e nos
demais setores, cerca de 30 dias. A vigilância conta com uma média de 500
processos de alvarás/mês, sendo o período de outubro a março o mais intenso.
Apesar de serem órgãos da Prefeitura, os processos de análise na Vigilância
Sanitária e na SUSP são paralelos, sendo encaminhados diretamente pelo
requerente e sem nenhuma troca de informações. A rigor a concessão de alvará
pela SUSP só deveria ser efetuada com a aprovação da Vigilância. Entretanto há
uma certa liberalidade para a construção, devido à demora na obtenção dessa
aprovação. Assim a construção é liberada enquanto o processo na Vigilância está
correndo. Somente para o Habite-se a exigência é efetivamente cumprida.
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6. FLUXOGRAMAS

6. FLUXOGRAMAS
Os fluxogramas são apresentados em duas etapas: primeiramente são
demonstrados os fluxos dos processos de forma geral; em seguida, esse mesmo
fluxo é detalhado demonstrando os possíveis encaminhamentos, conforme
perguntas geradas pelos analistas. Essas perguntas determinarão os
encaminhamentos tanto dentre os setores da SUSP como para os órgãos
externos que participam do processo de aprovação.
6.1. Fluxogramas Internos da SUSP
As figuras seguintes ilustram os encaminhamentos dos principais processos, tanto
na SUSP como para órgãos externos, de forma geral.
6.1.1. Fluxo dos Processos de Loteamento

Fluxo do Processo de Consulta de Viabilidade
55

Fluxos dos Processos de Projeto Preliminar e Anteprojeto
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Fluxo dos Processos de Projeto Definitivo
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6.1.2. Fluxo dos Processos de Obras

Fluxo do Processo de Aprovação de Projetos
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Fluxo do Processo de Licenciamento de Obras
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Fluxo do Processo de Concessão de Habite-se

6.2. Fluxogramas Detalhados
Nas páginas seguintes são apresentados fluxogramas, em forma bastante
detalhada, dos encaminhamentos (e possíveis encaminhamentos) referentes a
cada tipo de processo. Nestes fluxogramas procuraram-se destacar, os setores
que analisam o processo e as “perguntas” gerados por cada setor conforme etapa
do processo. Estas “perguntas”, ou pontos de decisão, irão determinar
encaminhamentos distintos em função de respostas específicas. Para facilitar o
entendimento, estas questões foram reproduzidas de forma a receber sempre
respostas do tipo sim/não, apontando-se nos fluxogramas os caminhos
correspondentes a cada resposta.
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Através desse detalhamento das possibilidades de encaminhamentos é possível
visualizar suas fragilidades, pontuando as vulnerabilidades do sistema.
Os diagramas estão apresentados da seguinte forma:




Loteamentos
-

Consulta de Viabilidade

-

Projeto Preliminar

-

Anteprojeto

-

Projeto Definitivo

Obras
-

Aprovação de Projetos

-

Licenciamento de Obras

-

Habite-se

6.2.1. Fluxo Detalhado dos Processos de Loteamentos
A seguir, são apresentados fluxogramas detalhados relativos a processos de
loteamentos, com os encaminhamentos e os possíveis encaminhamentos a
órgãos externos.
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6.2.2. Fluxo Detalhado dos Processos de Obras
A seguir, são apresentados fluxogramas detalhados relativos a processos de
obras, com os encaminhamentos e os possíveis encaminhamentos a órgãos
externos.
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6.3. Análise dos Fluxogramas
Após a leitura dos fluxogramas apresentados no item anterior, é possível fazer
algumas análises dos encaminhamentos dos processos de loteamentos e obras,
sendo alguma delas descritos a seguir.
É possível observar dentre as análises realizadas durante o processo, que a
verificação da existência de débitos ocorre mais de uma vez dentro da mesma
etapa de aprovação. Confirmada a existência de débitos, o processo permanece
parado. Uma vez questionado, não deveria haver a necessidade de fazer uma
nova conferência.
Outro ponto importante a ser destacado é quanto às formalidades do
encaminhamento do processo. Como a passagem pelo Chefe do Departamento
ou Chefe da Divisão de Normas em momentos específicos do processo. Em
alguns momentos, como o encaminhamento para órgãos externos como IPUF e
FLORAM, essa passagem já não ocorre (descrito no capítulo fluxos dos
processos, recebimento na SUSP). Na prática essas formalidades estavam
atrasando o fluxo normal do processo.
De modo geral, os encaminhamentos para órgãos que não são do âmbito do
município (como FATMA e DEINFRA), o próprio requerente é o responsável pelo
encaminhamento. Dessa forma, torna-se o responsável pela agilização do
processo, para posteriormente dar continuidade no mesmo dentro da SUSP.
Porém, para órgãos que são do âmbito do município, o encaminhanto é de
responsabilidade da própria SUSP, deixando o processo e sua agilização a mercê
da burocracia interna da prefeitura.
Outro item a ser observado é relativo a forma como ocorrem os encaminhamentos
dos processos dentro da SUSP. Observando os fluxogramas detalhados internos
da SUSP, é fácil notar que para todo encaminhamento de um setor a outro, o
processo passa sempre pelo protocolo geral, sendo cadastrado sua entrada e
saída nesse setor.
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7. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

7. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
O diagnóstico dos procedimentos de aprovação dos processos de loteamentos e
obras tem como objetivo rever os instrumentos e desburocratizar os
procedimentos, em especial àqueles destinados à habitação popular, estimulando
a qualificação de áreas urbanas degradas, irregulares e/ou clandestinas.
Os processos são caracterizados de Interesse Social somente quando estão
localizados nas áreas denominadas ARP – 0, já definidas pelo Plano Diretor, tanto
no Distrito Sede quanto nos Balneários. Porém, é possível existir áreas que
possuam características de Interesse Social e que não estão localizadas em ARP0.
As ARP-0s delimitadas pelo Plano Diretor não se encontram totalmente
ocupadas; algumas, não se caracterizarem como áreas de Interesse Social
permanecendo ainda vazias, não representando áreas de expansão.
Não existem outros critérios previstos em lei para determinar quando um
loteamento é de interesse social. O que existe são critérios adotados dentro da
Secretaria de Habitação, tais como o projeto pertencer a um Programa Oficial
caracterizado como social ou popular (como da Caixa Econômica), e/ou for um
projeto em que haja parceria com a Prefeitura para, principalmente, a indicação
da clientela; e, quando os processos forem aprovados na forma de Condomínios
sem o prévio parcelamento do solo, são reservadas áreas para uso público (como
creches, vias públicas, áreas de lazer, entre outros), apesar de não estar previsto
em lei essa obrigatoriedade.
Os loteamentos realizados fora das ARP-0 podem receber a denominação de
loteamentos populares. Não são caracterizados como loteamentos de interesse
social, porém possuem áreas por lote de no máximo 250m², quando promovido
pelo setor privado, e 128m², quando promovido pelo setor público.
A documentação exigida para esses processos é a mesma dos demais, não
havendo nenhuma regra específica. O trâmite dos processos relativos a obras de
interesse social, com relação aos itens avaliados e critérios de avaliação, dentro
da SUSP, ocorre da mesma forma que os demais processos. O encaminhamento
para órgãos externos é diferenciado, conforme necessidade de cada projeto. Os
processos identificados como de interesse social são sempre submetidos à
Secretaria de Habitação, para onde são encaminhados pela própria SUSP.
Via de regra quem faz o encaminhamento desses processos é a própria
Prefeitura, através da Secretaria de Habitação. É prevista em lei a predominância
no atendimento aos processos por parte de Órgãos Públicos.
Pode ocorrer também o requerimento por parte do setor privado, dando a entrada
através do Pró-Cidadão, possuindo também a preferência no atendimento, por
solicitação da Prefeitura através do Prefeito ou Secretário, quando é
recomendada sua agilização.
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O processo relativo à Interesse Social pode ser realizado a partir do setor Público,
do setor Privado ou da parceria de ambos. Podendo ser um empreendimento de
loteamento, resultando em lotes, ou de incorporação, resultando em construção.
A seguir é ilustrado um diagrama representando essas possibilidades dentro
dessa tipologia de processo.

Diagrama – Interesse Social

Através do sistema BETHA não é possível identificar ou quantificar este tipo de
processo, pois esta informação não é indicada no sistema. Informações coletadas
diretamente na SUSP, com informações da Secretaria de Habitação, indicam que
por parte da Prefeitura foram aprovados até o momento apenas dois processos
de Interesse Social: Conjunto Habitacional Vila União e Conjunto Habitacional Vila
Cachoeira. Foram aprovados em forma de incorporação imobiliária, não havendo
o parcelamento prévio.
Outros três processos foram aprovados, por iniciativa do setor Privado, contando
com parceria com o setor Público. Estes foram processos aprovados também em
forma de incorporação imobiliária: Caminho do Mar, Vilares e Conjunto Buona
Vita.
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8. QUANTITATIVOS

8. QUANTITATIVOS
Conforme mencionado, a Prefeitura dispõe de um sistema de protocolo,
denominado BETHA, no qual são registrados todos os encaminhamentos dos
processos desde o seu ingresso no Pró-Cidadão até o seu retorno a este órgão,
responsável pelo contato direto com o requerente. Assim, este sistema pode
produzir, com base nas informações que tem armazenadas, relatórios diversos
sobre o número de processos e tempo de trâmite em cada um dos órgãos por
onde passa.
Foram então solicitados à Secretaria de Planejamento, setor responsável pela
administração desse sistema, na Prefeitura, alguns tipos específicos de relatórios,
envolvendo os principais processos analisados neste estudo. Este Capítulo
apresenta os principais resultados obtidos destes relatórios.
Para elaboração dos relatórios foram identificados, primeiramente, através da
listagem do Pró-Cidadão, quais os tipos de solicitação representam os processos
em análise, já que este órgão recebe todas as solicitações feitas à Prefeitura, o
que acarreta uma relação bem numerosa de tipos de solicitação. Mesmo no que
diz respeito à SUSP, muitas das solicitações não correspondem exatamente ao
tipo de processo analisado ou envolvem aparentemente mais de um objetivo, o
que torna por vezes difícil de classificar de acordo com as etapas identificadas
neste estudo (consulta de viabilidade, projeto preliminar, anteprojeto e projeto
definitivo). Por outro lado cada tipo de processo envolve muitas solicitações,
diferenciadas por um objeto específico.
Para as análises desejadas selecionou-se o período de tempo correspondente ao
ano de 2005, por julgar que seja representativo da situação atual do andamento
dos processos, principalmente pelo fato de já fazer parte da administração em
curso. Por outro lado, comparados com os mais recentes (deste ano de 2006) os
processos que deram entrada em 2005 têm mais probabilidade de que seu fluxo
tenha já encerrado, permitindo uma análise de melhor qualidade em relação a
processos em andamento.
O quadro seguinte apresenta um resumo do universo analisado, listando as
solicitações selecionadas, de acordo com sua denominação no Pró-Cidadão, e a
quantidade de processos que deram entrada nos diversos órgãos, para cada tipo
de solicitação.
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Quantidade de Processos por Solicitação em 2005.
Solicitação

SUSP

IPUF

FLORAM

Alvará de condomínio horizontal

13

10

1

Alvará de construção (área <= 70 m2) - res. unifamiliar

17

Alvará de construção (casas)

45

1

Alvará de construção (prédios e comércio)

97

2

Alvará de loteamento

2

2

Anteprojeto de loteamento/desmembramento

3

3

Sec.
Obras

2

12
1

1

Aprovação de condomínio horizontal

26

8

5

Aprovação de projeto

279

19

3

3

3

Construção – aprovação de projeto e alvará

602

19

16

7

3

Construção/aprovação de projeto e alvará (<=70 m2)

125

5

1
17

15

16

1

1

Consulta de viabilidade para construção

2.769

554

Consulta de viabilidade para construção e loteamento

34

20

Consulta de viabilidade para loteamento

35

24

Habite-se

403

1

1

1

4.451

669

Loteamento definitivo
TOTAL

Sec.
Continente

PGM

2

2

1

2
1

46

29

38

3

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).

Duas conclusões imediatas saltam do quadro apresentado: primeiramente
destaca-se a enorme predominância de processos de Consulta de Viabilidade em
relação aos demais (mais da metade). Em segundo lugar verifica-se a pouca
quantidade de processos enviados a órgãos externos à SUSP, em relação ao
total (cerca de 15%).
Para permitir uma análise mais detalhada foi solicitado um outro tipo de relatório,
em que se pudesse identificar todos os passos e datas referentes aos processos.
Obteve-se assim, uma amostra representativa de 137 relatórios, assim
distribuídos por tipo de processo:
Quantidade de Processos Analisados.
Solicitação

Em andamento

Finalizado

Total

Alvará de condomínio horizontal

2

2

4

Alvará de construção (área <= 70 m2) - res. Unifamiliar

5

0

5

Alvará de construção (casas)

1

4

5

Alvará de construção (prédios e comércio)

6

1

7

Alvará de loteamento

2

0

2

Anteprojeto de loteamento/desmembramento

2

1

3

Aprovação de projeto

12

6

18

Construção – aprovação de projeto e alvará

15

14

29

Construção/aprovação de projeto e alvará (<=70 m2)

5

3

8

Consulta de viabilidade (englobando todos os tipos)

8

35

43

Habite-se

10

2

12

Loteamento definitivo

0

1

1

TOTAL

137

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).
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A figura seguinte reproduz o conteúdo dos relatórios analisados, podendo-se
verificar a identificação do fluxo do processo através dos órgãos/departamentos a
que o mesmo é encaminhado e a data/hora do recebimento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/3
Data: 25/08/2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Relação de Processos
Processo/Ano:
31476 - 2005
Ponto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Solicitação:

CONSTRUÇÃO - APROVAÇÃO DE PROJETO E ALVARÁ

Requerente:
CPF:

ABEL FERNANDES
298.400.319-53

Status de andamento:

Encerrado

Unid. entrada:

2403

Data de entrada:

RG:
27/07/2005

Status de resultado:

Deferido

Usuário:

1234

Data prevista:

00/00/0000

Unidade destino:

Procedência:

Externa

Data pagto taxa:

27/07/2005

Arquivo:

Interesse:

Particular
Gaveta:

Grau de Prioridade:

Alta

Data de conclusão:

14/08/2006

Quantidade:

1

Data de arquivamento:

00/00/0000

Unidade atual:

2403

Unid. encerram.:

2403

Impugnação:

Não

Sumula:

Solicita aprovação de projeto e alvará de construção unifamiliar no mesmo end solicitado acima,conforme documentos em anexo.
OBS:.Ciente da Falta do Álvara e da Viabilidade,irá levar pro Mário na Susp.
Presencial

Documentos
Código

Número

1192 - VERIFICAR DOC. NO GUIA OU MANUAL DO ATENDENTE

Data de entrada

Emissão

27/07/2005

00/00/0000

Orgão emissor:
Observação:
Taxas
Cumulatividade

Taxa

1

Descrição

Valor

ÁREA - 100 / 50 x 3,45+ 24,20+ 24,20

51,57

Roteiro Efetivo
Cumulatividade

Unidade

Nome

Entrada

Observação
1

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

27/07/2005 10:28:24

2

911

PROTOCOLO (SUSP)

27/07/2005 14:58:36

3

2401

PRÓ-CIDADÃO - CONTINENTE

29/07/2005 13:50:50

4

503

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO (SEC. CONTINENTE)

29/07/2005 13:58:44

5

502

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (SEC. CONTINENTE)

02/08/2005 17:30:35

6

914

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (SUSP)

05/08/2005 17:37:21

7

912

PLANO DIRETOR (SUSP)

05/08/2005 18:34:27

8

913

HABITE-SE (SUSP)

09/08/2005 13:35:55

9

912

PLANO DIRETOR (SUSP)

18/08/2005 13:54:51

10

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

19/08/2005 17:46:50

11

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

25/08/2005 16:33:51

12

911

PROTOCOLO (SUSP)

16/09/2005 14:44:03

13

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

16/09/2005 15:11:36

14

913

HABITE-SE (SUSP)

19/09/2005 14:27:51

15

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

29/09/2005 14:18:58

16

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

30/09/2005 16:55:27

17

911

PROTOCOLO (SUSP)

13/10/2005 14:46:26

18

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

13/10/2005 14:51:35

19

913

HABITE-SE (SUSP)

14/10/2005 14:52:06

20

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

18/10/2005 13:48:38

21

2401

PRÓ-CIDADÃO - CONTINENTE

16/11/2005 15:32:27

22

503

UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO (SEC. CONTINENTE)

16/11/2005 16:03:30

23

502

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (SEC. CONTINENTE)

16/11/2005 18:48:13

24

914

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (SUSP)

25/11/2005 17:19:24

25

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

25/11/2005 17:19:57

26

901

GABINETE DO SECRETARIO (SUSP)

30/11/2005 14:09:30

27

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

31/05/2006 16:33:09

28

911

PROTOCOLO (SUSP)

01/06/2006 14:24:07

29

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

01/06/2006 14:37:15

30

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

06/07/2006 16:52:05

31

911

PROTOCOLO (SUSP)

07/07/2006 14:13:00

32

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

07/07/2006 14:38:26

33

918

REGISTRO E ARQUIVOS DE PROJETOS (SUSP)

12/07/2006 15:08:59

34

911

PROTOCOLO (SUSP)

12/07/2006 15:34:47

35

913

HABITE-SE (SUSP)

12/07/2006 17:36:17

36

906

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA (SUSP)

13/07/2006 14:52:01

37

1902

DIVISÃO DE NORMAS - SUSP

26/07/2006 15:02:06

38

805

GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS (SMR)

27/07/2006 10:34:17

39

806

DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO (SEC. FINANCAS)

28/07/2006 16:35:45

40

2403

PRÓ-CIDADÃO - DIB CHEREM

14/08/2006 16:21:14
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Verifica-se que o início e fim do fluxo do processo estão, naturalmente, no PróCidadão, sendo este órgão o responsável pelo contato com o requerente. Em
muitos processos, porém, o encaminhamento ao Pró-Cidadão ocorre em uma ou
mais datas intermediárias, ou seja, o processo é retornado ao requerente antes
de finalizada sua análise. Este fato pode, evidentemente, ter diversos motivos,
cuja identificação envolveria uma análise individual da pasta do processo.
Entretanto, pode-se inferir que o retorno ao requerente resulta da solicitação de
documentos não fornecidos ou de informações adicionais necessárias às
análises.
Um levantamento quantitativo efetuado sobre a amostra de processos analisados
quanto ao retorno dos processos ao Pró-Cidadão antes de sua finalização é
apresentado nos quadros seguintes. Para o levantamento, separou-se os
processos em 2 grupos: um contendo todos os processos relativos a consultas de
viabilidade (43 processos), e outro grupo com todos os demais 94 processos.
Processos de Consulta de Viabilidade.
Retornos ao
Pró-Cidadão

Quantidade de
Processos

%
de Processos

%
Acumulada

0

33

77

100

1

7

16

23

2

3

7

7

TOTAL

43

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).

Outros Processos.
Retornos ao
Pró-Cidadão

Quantidade de
Processos

%
de Processos

%
Acumulada

0

26

28

100

1

26

28

72

2

22

23

45

3

8

9

21

4

4

4

13

5

4

4

9

6

2

2

4

7

2

2

2

TOTAL

94

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).

Os processos de consulta de viabilidade, que, pela sua natureza e objetivo, são
necessariamente mais simples, têm uma taxa de retorno de 23%, ou seja, de
cada 100 processos, cerca de 23 retornam pelo menos uma vez ao requerente
por algum motivo. Para os demais processos o número de processos que retorna
é substancialmente maior, atingindo 72% com pelo menos 1 retorno, havendo
processos com até 7 retornos ao requerente.
Cabe ressaltar que a amostra foi selecionada dentre os processos que deram
entrada em 2005, porém não necessariamente estão encerrados, conforme
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exposto no quadro anterior. Assim, em alguns casos, os dados apresentados são
ainda parciais, podendo-se supor que o número completo de retornos até o
fechamento do processo pode ser ainda maior.
Com relação ao prazo de processamento verifica-se para os processos de
consulta de viabilidade a situação apresentada no quadro seguinte:
Tempo de Processamento dos Processos de Consulta de Viabilidade.
Prazo

Quantidade de Processos

% de Processos

Até 15 dias

12

28

Entre 15 e 30 dias

12

28

Mais de 30 dias

19

44

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).

Os demais processos têm tempo de processamento muito variável, como
esperado, dadas as características específicas de cada tipo e sua complexidade
de análises. Apenas como referência para a ordem de grandeza dos prazos,
apresenta-se no quadro seguinte os tempos mínimo, máximo e médio de
processamento para cada tipo de solicitação. Estão incluídos nos cálculos média
os tempos de processamento dos processos em andamento, nestes casos
considerando-se a data final como a do último encaminhamento.
Tempo de Processamento dos Processos.
Prazo Mínimo
em Dias

Prazo Máximo
em Dias

Prazo Médio
em Dias

Alvará de condomínio horizontal

24

185

72

Alvará de construção (área <= 70 m2) - Unifamiliar

49

467

300

Alvará de construção (casas)

19

168

77

Alvará de construção (prédios e comércio)

28

361

148

Alvará de loteamento

71

461

266

Anteprojeto de loteamento/desmembramento

102

397

262

Aprovação de projeto

14

481

200

Construção – aprovação de projeto e alvará

22

383

173

Construção/aprovação de projeto e alvará (<=70 m2)

50

515

219

Habite-se

10

276

103

Loteamento definitivo

276

276

276

Solicitação

FONTE: Sistema BETHA (agosto/2006).

A seguir são apresentados, para efeito de comparação com os valores obtidos, os
prazos máximos estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 135/77, que dispõe
sobre essa questão: excetuando.
-

Consulta de viabilidade:

15 dias;

-

Projeto preliminar:

60 dias;
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-

Anteprojeto:

30 dias; e,

-

Projeto definitivo:

90 dias.

Verifica-se que os tempos empregados atualmente são bastante superiores, em
muitos casos, aos prazos estabelecidos, ainda que nestes últimos não sejam
computados o tempo necessário para esclarecimentos por parte do requerente, fator
bastante relevante e decisivo para o alongamento dos prazos totais de análise.
A principal conclusão que se pode extrair das análises efetuadas é quanto a
quantidade excessiva de retornos dos processos, parecendo ser este um ponto
fundamental a ser atacado, no sentido de se aumentar a eficiência e reduzir o
tempo de trâmite dos processos. Por conta deste fato verificado, análises mais
específicas são prejudicadas, pois as comparações entre tempos de
processamento são bastante influenciadas pelo excesso de retornos.
Deve-se ressaltar ainda que a existência de registros como os que foram
levantados e a possibilidade de se efetuar estas e outras análises são fatores
fundamentais para o monitoramento e estabelecimento de rotinas de avaliação da
eficiência dos processos.
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9. CONCLUSÕES

9. CONCLUSÕES
Com base no levantamento efetuado, objeto dos capítulos anteriores, algumas
conclusões podem ser elaboradas.
Primeiramente os prazos de atendimento às diversas fases dos processos, na
SUSP, não estão de acordo com o estabelecido nos decretos, não atendendo às
suas demandas. Assim as propostas de alternativas de procedimentos, objeto da
próxima etapa deste estudo e que será, evidentemente, resultante da etapa de
diagnóstico, deverão estar circunscritas a melhorias e aprimoramentos dos
procedimentos atuais.
Os procedimentos adotados pela SUSP e demais órgãos envolvidos no processo
de aprovação de loteamentos e obras, assim como a estrutura de atendimento
funciona com deficiências. Essas deficiências foram apontadas ao longo desse
relatório, como a falta de padronização no registro das informações no processo e
no sistema BETHA, falta de clareza da documentação necessária listada no site
do Pró-Cidadão, falta de padronização quando da necessidade do contato com o
requerente, regramento interno não atende as atuais demandas, questionamentos
realizados mais de uma vez ao longo de um mesmo processo.
As deficiências apontadas acima, assim como as demais demonstradas ao longo
desse documento, tornam o processo mais lento, com verificações excessivas,
perdas de documentos, perda do processo dentro da prefeitura e lentidão do
trâmite do processo devido a algum regramento desnecessário no fluxo. E, sendo
um dos focos do trabalho os processos relativos a Interesse Social, a falta de um
encaminhamento diferenciado com regramentos específicos, torna-se também
uma deficiência.
Somado às deficiências citadas anteriormente, a dispersão física da Prefeitura no
Município de Florianópolis, principalmente dos órgãos e secretarias envolvidos
nos processos de aprovação, dificulta ainda mais a agilização dos
encaminhamentos dos processos. É gasto um tempo considerável no
deslocamento físico do mesmo, já que a Prefeitura não se concentra em um único
edifício e/ou complexo arquitetônico.
A agilização dos procedimentos dentro da SUSP pode ser obtida através de
alguns pontos identificados, destacam-se:
-

Ampliação ou implantação de um cadastro imobiliário georreferenciado,
permitindo a geração de mapas digitais, de modo a agilizar as análises
espaciais requeridas, e, atualmente efetuadas em mapas analógicos já
bastante usados e antigos;

-

Formas mais efetivas ou ágeis de interação com órgãos externos,
especialmente o IPUF, onde a troca de informações é mais freqüente;
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-

O estabelecimento de procedimentos e fluxos específicos para análise de
empreendimentos de interesse social e, tavez até, a instituição de um corpo
especial, composto por técnicos dos vários órgãos envolvidos, para este fim;

-

Preparação de um “check-list” e um fluxograma que compreenda, em detalhe,
todas as etapas de análise, apresentando os documentos requeridos e/ou
produzidos em cada situação encontrada. Este roteiro teria a função de
facilitar o entendimento dos processos, não somente por parte do usuário, mas
para utilização em etapas de treinamento de novos técnicos; e,

-

Aprimoramento e introdução de novas funcionalidades ao Sistema de Apoio à
Consulta, que, associado ao check-list proposto, poderia se transformar em
uma importante ferramenta de apoio ao usuário também.
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