ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

TR Nº 010/HBB/PMF/02
Agilização dos Procedimentos de
Aprovação de Loteamentos e Obras
Contrato nº 0113/SMHSA/2006

APOIO

Programa Habitar Brasil/BID
Subprograma de Desenvolvimento Ministério
Institucional de Municípios das Cidades
Financiamento: Governo Federal

FOTO: Vista do Mercado Ver-o-Peso / PARATUR - Companhia Paraense de Turismo

Ministério
das Cidades

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

TR Nº 010/HBB/PMF/02
Agilização dos Procedimentos de
Aprovação de Loteamentos e Obras
Contrato nº 0113/SMHSA/2006

PRODUTO 2
Relatório com a Formulação
Preliminar de Alternativas
Revisão 1
Maio / 2.007

APOIO

Programa Habitar Brasil/BID
Subprograma de Desenvolvimento Ministério
Institucional de Municípios das Cidades
Financiamento: Governo Federal

FOTO: Vista do Mercado Ver-o-Peso / PARATUR - Companhia Paraense de Turismo

Ministério
das Cidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

Produto 2
RELATÓRIO COM A FORMULAÇÃO PRELIMINAR
DE ALTERNATIVAS
mai/07

Contrato nº 0113/SMHSA/2006
TR Nº 010/HBB/PMF/02
Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras

CÓDIGO DO DOCUMENTO

REVISÃO

7536 - REL - 002 / R1

R1

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Engº Carlos Eduardo Curi Gallego
DATA:

17/5/2007

DATA DA EMISSÃO

17/5/2007

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................................... 4
1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................................................................... 6
2. DIRETRIZES GERADAS PELAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO ............................................................................. 9
3. PROPOSIÇÕES PARA AGILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS... 14
3.1. Foco no Empreendedor............................................................................................................................................ 14
3.2. Consulta de Viabilidade............................................................................................................................................ 18
3.3. Enquadramento da Solicitação................................................................................................................................ 22
3.4. O Processo de Interesse Social............................................................................................................................... 25
4. AGENTES RESPONSÁVEIS ............................................................................................................................................. 28
4.1. Atribuições ................................................................................................................................................................ 28
4.1.1. Processos de Loteamentos................................................................................................................................. 29
4.1.2. Processos de Obras............................................................................................................................................ 32
5. ESTUDOS DE CASO ......................................................................................................................................................... 35
6. SÍNTESE DAS PROPOSTAS............................................................................................................................................. 45

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao “Produto 2 - Relatório com a Formulação
Preliminar
de
Alternativas,
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
O Projeto “Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras”,
tem entre suas atividades a elaboração de um diagnóstico da situação atual e,
com base neste, a elaboração de propostas que tenham por objetivo a agilização,
modernização e desburocratização dos processos.
O diagnóstico da situação atual foi objeto do Produto 1 – Relatório de Avaliação
da Situação Atual, já elaborado, onde foi possível identificar conclusões que
serviram de diretrizes para a realização das próximas etapas.
Com base nesses resultados, nas diretrizes identificadas, nos novos
levantamentos de dados, bem como em reuniões com profissionais dos diversos
órgãos envolvidos, as análises foram aprofundadas de modo que se pudessem
elaborar propostas de melhorias nos processos e procedimentos estudados.
Esse relatório será composto de propostas, subdivididas em linhas de atuação,
seguindo uma mesma estrutura da atual existente, porém agregando novas ações
e ferramentas ao processo, visando a modernização do mesmo. A fim de atender
as demandas do Termo de Referência, serão elencadas ações que desenvolvidas
em etapas ou simultaneamente, resultarão em diversas propostas. O conjunto
dessas ações trará a melhoria e agilidade pretendida com esse trabalho.
O Relatório está estruturado nos seguintes capítulos:
-

Diretrizes Geradas pelas Conclusões do Diagnóstico
Neste capítulo são apresentadas as conclusões específicas e gerais advindas
das conclusões do diagnóstico.

-

Proposições
Com as diretrizes apontadas pelo diagnóstico foi possível identificar cinco
linhas de atuação, que visam atingir melhores resultados e as respectivas
propostas de melhorias.

-

Agentes Responsáveis
São apresentados os agentes envolvidos no processo de aprovação, com
suas respectivas atribuições conforme legislação vigente.

-

Estudos de Caso
A fim de facilitar a compreensão das novas proposições, são apresentados
alguns estudos de caso para aprovação de loteamentos e obras, inclusive
casos de empreendimentos de Interesse Social.
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-

Síntese das Propostas
Para melhor entendimento das propostas citadas ao longo do relatório, esse
capítulo busca sintetizar em itens, buscando o entedimento global das ações
elencadas no capítulo Proposições.
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2. DIRETRIZES GERADAS PELAS CONCLUSÕES
DO DIAGNÓSTICO

2. DIRETRIZES GERADAS PELAS CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO
O diagnóstico apresentado no Produto 1 – Relatório de Avaliação da Situação
Atual apontou algumas considerações que foram reorganizadas em conclusões
específicas e gerais. Dessas conclusões surgiram diretrizes, as quais nortearam
as proposições, desenvolvidas nos próximos capítulos.
De forma geral, observou-se que o processo de aprovação de loteamentos e
obras possui uma linha-mestra coerente, com atribuições definidas, órgãos
especialistas e técnicos experientes. Desta forma, não são necessárias alterações
substanciais no processo, nem interferências de grande porte. Não obstante este
cenário positivo, existem, como em todo processo burocrático, elementos que
podem ser revistos, com problemas cuja correção pode gerar benefícios
imediatos à melhoria de todo o processo. Estes elementos podem ser
organizados em três grupos:
1) A Importância da SUSP e do PRÓ-CIDADÃO
Segundo o levantamento realizado nas atividades de diagnóstico, o processo
atual de aprovação de obras e loteamentos é organizado, bem esquemático,
com fundamentação legal bem definida. No entanto, é um processo complexo
e cheio de detalhes, o que torna seu andamento altamente dependente da
capacitação e celeridade das instituições responsáveis pelos trâmites.
Dentro dessa estrutura, a SUSP exerce o papel principal, com
responsabilidades diversas, distribuídas ao longo de todo o processo. Em
paralelo, o Pró-Cidadão também exerce um papel de destaque, como gestor
dos fluxos dos sub-processos, centralizando o início de todo e qualquer
processo relativo a órgãos públicos.
Esses dois participantes do processo de aprovação, dentro do fluxo, assumem
responsabilidades essenciais para a correta estruturação do processamento.
Nos capítulos subseqüentes, essas responsabilidades e funções serão
analisadas de forma mais aprofundada, resultando em proposições que gerem
melhor aproveitamento desses setores.
2) Processo excessivamente focado na SUSP
Em decorrência deste papel fundamental da SUSP, todo o processo de
aprovação está diretamente relacionado com a instituição, a ponto de
sobrecarregar seus técnicos.
É sua função atual, além da aprovação dos projetos per si, a coordenação dos
encaminhamentos a órgãos externos, assim como a interlocução entre os
demais órgãos e o requerente. Percebe-se que esta função de intermédiaria
de processos pode ser um dos indicadores de sobrecarga, razão pela qual são
propostas adiante outras formas de encaminhamento, com a conseqüente
proposta de alteração de responsabilidades de alguns órgãos envolvidos, bem
9

como da postura do próprio requerente, que deverá estar mais envolvido no
processo.
3) Inexistência de processo específico para Interesse Social
É necessário agregar mais agilidade nas aprovações dos projetos de Interesse
Social, sendo este um dos principais objetivos da Prefeitura Municipal de
Florianópolis no que tange ao presente contrato de consultoria. Para tanto, é
preciso elaborar um processo específico, inexistente atualmente, que os
identifique dentre os demais que tramitam na Prefeitura, diferenciando a forma
de aprovação. Um dos objetivos do TR é rever esses instrumentos de
aprovação, em especial àqueles destinados à habitação popular, estimulando
o aumento da qualificação das áreas urbanas degradadas. Essa questão
também será contemplada nesse relatório, tendo sua análise aprofundada nas
propostas finais.
Além destas, outras observações podem ser realizadas, resultando em um
conjunto de questões pontuais, cujos ajustes certamente trarão celeridade aos
processos:
a)

Dificuldades observadas no sub-processo de comunicação PrefeituraRequerente
O primeiro momento de comunicação entre a Prefeitura e o Requerente
ocorre através da consulta ao site do Pró-Cidadão, onde é possível encontrar
informações necessárias para o início do processo de aprovação, tanto para
loteamentos como para obras. Porém, essas informações disponíveis não
são claras, e muitas vezes os nomes dos processos e/ou documentos
exigidos não se referem aos solicitados pela SUSP.
A falha existente na comunicação interna da prefeitura também reflete nos
processos e nas falhas de comunicação entre Prefeitura-Requerente. O que
ocorre é a ausência do compartilhamento das informações, pela inexistência
de um sistema interligando os setores, ficando subutilizado a informática e a
internet por falta de uma infra-estrutura tecnológica adequada.
Outros itens auxiliam na tramitação desnecessária do processo acarretando
um lento sistema de aprovação, como encaminhamentos que são efetuados
sem todas as documentações exigidas para a etapa. Essa dificuldade é
apontada por diversos setores da prefeitura, como Secretaria de Obras,
FLORAM e a própria SUSP.
As razões pelas quais isso ocorre são diversas. A SUSP, através de um
Ofício a Gerência do Pró-Cidadão, autorizou a entrada de processos sem
todos os documentos, resultando, muitas vezes, em tramitação excessiva
entre Prefeitura e Requerente. A Secretaria de Obras recebeu novas
atribuições, e está encaminhando ao Pró-Cidadão uma listagem das
documentações necessárias para o encaminhamento do processo, em vista
de diminuir essas tramitações excessivas. A FLORAM já encaminhou essa
10

listagem, mas mesmo assim ocorre com certa freqüência a entrada de
processos com ausência de algum documento necessário para a etapa.
Falta, portanto, a devida instrução do processo, tanto ao requerente como
aos funcionários responsáveis pela entrada dos processos.
Outra dificuldade observada é quanto à falta de padronização nos usos dos
instrumentos de comunicação com o solicitante, assim como entre os setores
da Prefeitura responsáves pelos processos de aprovação. Hoje, cada setor
se utiliza de mecanismos próprios para realizar essa interlocução, fazendo
anotações na capa do processo, utilizando a folha de rotina, telefonando ao
requerente, entre outros.
A falta de padronização quanto à utilização dos instrumentos disponíveis gera
também excessivos questionamentos e verificações, aumentando o tempo de
análise de um determinado processo.
A partir dessas observações é possível identificar previamente alguns pontos
que visam atingir formas mais efetivas e ágeis de interação entre os agentes
envolvidos. A criação de instrumentos e padronização de seus usos, assim
como a 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, visa atingir os objetivos
propostos. Este roteiro teria a função de facilitar o entendimento dos
processos, não somente por parte do usuário, mas também dos técnicos e
funcionários envolvidos em cada processo.
b)

Dificuldades observadas no sub-processo de inserção de informações
Os processos que tramitem na Prefeitura possuem, hoje, um sistema de
acompanhamento conhecido como BETHA. Esse sistema está disponível
para todos os setores e órgãos da Prefeitura envolvidos na aprovação.
Porém a utilização desse sistema está deficiente por algumas razões, sendo
as principais: falta do preenchimento total dos campos, preenchimento
incorreto ou sem padrão e falta do registro no recebimento do processo.
Essas falhas podem ser atribuídas principalmente por não ser obrigatório o
total ou o correto preenchimento dos campos para a continuidade da
tramitação do processo. Muitas vezes essa insuficiência de informações
ocorre já na entrada no Pró-Cidadão, quando são solicitadas informações
básicas necessárias para o início das análises, como a Inscrição Imobiliária,
CPF, etc. A mesma deficiência no preenchimento e uso é verificada no
Sistema de Apoio à Consulta, desenvolvido internamente à SUSP,
funcionando em rede local.
Outra dificuldade encontrada é quanto ao preenchimento das informações na
capa do processo. Quando o processo é entregue num setor da prefeitura, o
mesmo deve registrar na capa a data do recebimento. Porém o campo
disponível para esse registro é pequeno, não contemplando a tramitação
total, além de não informar em qual setor e com qual analista está o
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processo. Os técnicos sentiram a necessidade desses registros, e atualmente
muitas dessas informações são anotadas em papéis e grampeadas na capa
do processo.
De um modo em geral, a forma como as informações e documentos são
inseridos no processo sem uma numeração sequencial, assim como a falta
de organização e padronização dos registros, são itens que somados
contribuem para o fácil extravio de documentos ao longo do processo.
A sistematização e padronização nos trâmites junto com o aprimoramento e
introdução de novas funcionalidades ao Sistema de Apoio à Consulta,
associado ao check list proposto no item anterior, poderia se transformar em
uma importante ferramenta de apoio e acompanhamento do processo,
inclusive por parte do usuário.
c)

Dificuldades inerentes
empreendimentos

ao

próprio

processo

de

aprovação

de

Os processos de aprovação de loteamentos e obras, hoje, não respeitam os
prazos dos atendimentos descritos no decretoº 135/77, efeito da sobrecarga
atual da SUSP. Um dos fatores pode estar relacionado com o material de
apoio utilizado como fonte de pesquisa e conferência de informações, sendo
utilizado mapas analógicos bastante usados e antigos. Outro fator pode estar
associado aos fluxos desnecessários para algumas tipologias de processos,
como a inexistência de tramitação específica para algumas solicitações.
Além das situações descritas, outra dificuldade apontada está relacionado
com a estrutura em si da prefeitura, que não acompanhou o crescimento da
cidade deixando-a sem capacidade para atender as novas demandas. As
estruturas de atendimento devem ser repensadas a fim de proporcionar
melhor capacitação para os profissionais dos diversos setores, dando maior
celeridade ao processo.
Além disso, a ampliação ou implantação de um cadastro imobilário
georreferenciado permitiria a geração de mapas digitais, de modo a agilizar
também as análises espaciais requeridas. Da mesma forma, o
estabelecimento de procedimentos e fluxos específicos para análise de
empreendimentos de interesse social e, talvez até, a instituição de um corpo
especial, composto por técnicos dos vários órgãos envolvidos, para este fim,
é uma idéia preliminar para auxiliar na celeridade dos processos.
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3. PROPOSIÇÕES

3. PROPOSIÇÕES PARA AGILIZAÇÃO DOS
APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS

PROCEDIMENTOS

DE

Neste Capítulo são apresentadas as propostas de melhorias para discussão com
a Prefeitura. As proposições se baseiam no diagnóstico efetuado, correspondente
ao Produto 1 – Avaliação da Situação Atual, no aprofundamento deste diagnóstico
e nas respectivas análises efetuadas ao longo da coleta de informações.
Uma das evidências que surgem do levantamento efetuado corrobora o que já
havia sido apontado no relatório anterior, sendo também relacionado no capítulo 2
desse produto, onde foram apontadas conclusões gerais e específicas. Com base
nessas conlusões e nas diretrizes por elas referidas, algumas sugestões puderam
ser desenvolvidas visando novas formas de processamento, sendo aqui
apresentadas como propostas.
Tendo em vista essas novas diretrizes, foi possível antever quatro grandes linhas
de atuação, assim nominadas:
1. Foco no Empreendedor;
2. Consulta de Viabilidade;
3. O Enquadramento da Solicitação; e,
4. O Processo de Interesse Social.
Essas quatro linhas visam atender as demandas originadas das conclusões
gerais oriundas das diretrizes apontadas pelo diagnóstico. As propostas serão
trabalhadas buscando a reestruturação das funções relativas a cada setor
envolvido nos processos.
A seguir, essas linhas de atuação serão detalhadas e avaliadas separadamente,
explorando a nova forma de atuação de cada setor conforme proposição, visando
à reestruturação do fluxo geral.
3.1. Foco no Empreendedor
Como citado anteriormente, o papel central exercido pela SUSP nos processos de
aprovação é, atualmente, responsável por uma considerável sobrecarga. A
estrutura básica do fluxo dos processos para loteamento e obras ocorre dentro de
um mesmo padrão, onde a SUSP representa o órgão detentor da maior parte das
responsabilidades.
Abaixo está representado o atual fluxograma geral de aprovação, conforme
discutido no Produto 1. É fácil visualizar a SUSP no centro dessas ações, onde
muitas vezes aparece apenas como conexão entre órgãos externos e o
requerente.
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A forma atual como hoje estão estruturados os procedimentos de aprovação, está
voltada para a SUSP, que, além de analista dos projetos, executa atividades que
poderiam ser atribuídas a outros atores do processo.
Por mais capacitada tecnicamente que seja, a instituição não é capaz de atender
à população crescente do município e às suas demandas, uma vez que o
crescimento da cidade mostrou-se intenso ao longo dos últimos anos, com óbvios
reflexos na capacidade institucional da Prefeitura, e, por conseqüência, da SUSP.
Em todo o país percebe-se um movimento intenso na busca pela
desburocratização. A população solicita cada vez mais velocidade nos processos
de aprovação, e o Poder Público, pela insuficiência de mão-de-obra, não
consegue atender a estas demandas na medida correta.
Por conta disso, a alternativa que se busca a fim de melhorar e dar agilidade aos
procedimentos a cargo da SUSP é alterar esse foco, transferindo-o ao próprio
interessado, o empreendedor, que passaria a ter um envolvimento maior nos
trâmites, principalmente com os órgãos da Prefeitura.
Com parte das funções hoje executadas pela SUSP integrando as
responsabilidades do Solicitante, fará com que o mesmo participe mais
ativamente do processo. Com isso, além de deixar claro ao requerente as agruras
do processo de aprovação, este também poderá interferir na sua celeridade,
agregando recursos próprios ao processo. Assim, se o requerente tiver pressa em
uma determinada aprovação, contratará profissionais para auxiliá-lo, e estes, com
mais experiência, poderão evitar re-trabalhos que acabariam acontecendo.
15

Como resultado, retira-se da SUSP uma sobrecarga desnecessária, deixando os
seus profissionais voltados exclusivamente para a análise dos processos.
De forma sintética, o requerente será responsável por verificar as exigências de
todos os órgãos intervenientes, tendo como base a Consulta de Viabilidade, que
será detalhada na seqüência.
Assim, ao desenvolver seu projeto de loteamento ou de obra, já o fará com as
devidas atenções às exigências institucionais. Para que isto funcione, os órgãos
intervenientes (FLORAM, CASAN, CELESC, SEPHAN, Secretaria do Continente,
etc.) deverão fornecer ao interessado documentos (pareceres) que atestem as
suas exigências (baseados em documentos ou mesmo em vistoria) e sejam
capazes de orientar o interessado, melhorando o sub-processo de comunicação
Prefeitura-Requerente.
A idéia de transferir o foco para o empreendedor é fazer com que este busque as
informações complementares necessárias antes de entrar com o processo na
SUSP.
Assim, quando o processo chegar à SUSP, os projetos já estarão de acordo com
as diretrizes exigidas pelos órgãos responsáveis pelas aprovações
complementares (que já terão sido antecipadas ao requerente), aumentando a
agilidade do processo.
O fluxograma resultante da proposta de alteração do foco do processo está
representado a seguir. Comparado com o atual fluxograma, tem-se o maior
envolvimento do requerente no processo.
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Na tabela a seguir, estão explicitadas as atuais atribuições e as atribuições
propostas para àqueles agentes do processo que sofrerão alteração ao que se
refere à transferência do foco da SUSP para o empreendedor (requerente).
Agente

Setor

Atribuição Atual

Atribuição Proposta

Retirar a consulta de viabilidade via
internet

Dar entrada do processo no PróCidadão, com as documentações
necessárias correspondente a cada
etapa do mesmo.

Requerente

Verificação dos limites e a tipologia da
construção com as permissões do
zoneamento local

Cordenadoria de Verificação e atualização das
Serviços Técnicos informações constantes na Consulta de
Viabilidade
(Plano Diretor)

Consultar os órgãos referentes aos
projetos complementares indicados
pela Consulta de Viabilidade
Dar entrada do processo no PróCidadão, com as documentações
necessárias correspondente a cada
etapa do processo, juntamente com os
pareceres dos órgãos já consultados
de acordo com a Consulta de
Viabilidade.
Verificação da validade da Consulta
de Viabilidade

Verificação do atendimento às
consultas aos órgãos externos
(pareceres) de acordo com a Consulta
de Viabilidade

Consultas a órgãos externos

SUSP

Coordenadoria de
Análise de
Projetos

Análise com base nas informações
levantadas pela Fiscalização, pelo Plano
Diretor, Código de Obras e na legislação
pertinente.

Análise com base nas informações
levantadas pela Fiscalização, pelo Plano
Diretor, Código de Obras e na legislação
pertinente.

Verificação das áreas públicas e
sistemas viários já traçados pelo IPUF

Verificação das áreas públicas e
sistemas viários já traçados pelo IPUF

Consultas a órgãos externos (obrigatório
a consulta junto ao IPUF)
Pedido de anuência de órgãos externos
(como DEINFRA e FATMA)

Verificação da documentação e projetos
complementares aprovados

Consulta ao IPUF (obrigatório para
loteamentos)

Encaminhamento do processo para
os órgãos externos solicitados pela
Consulta de Viabilidade, com os
respectivos pareceres, para
aprovação do projeto final, conforme
diretrizes apontadas por cada órgão.

Verificação da existência do Habite-se
da Vigilância Sanitária

Habite-se

Verificação da existência do atestado de
vistoria do Corpo de Bombeiros (quando
necessário)

Vistoria da Obra, de acordo com o
projeto aprovado.

Vistoria da Obra, de acordo com o
projeto aprovado.
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3.2. Consulta de Viabilidade
Ainda dentro da idéia de convergir o foco do processo para o empreendedor,
surge a necessidade vital de avaliar o papel da Consulta de Viabilidade.
A Consulta de Viabilidade é, hoje, realizada através de um processo específico,
com entrada no Pró-Cidadão, trâmite dentro da SUSP, passando por diversos
setores e profissionais. A quantidade de processos referentes a consultas de
viabilidade é bastante significativa em relação ao número total de processos
analisados pela SUSP, conforme se evidencia no levantamento quantitativo
apresentado no diagnóstico, Produto 1.
Embora estes processos de solicitação de viabilidade exijam análises mais
superficiais que aquelas demandadas para avaliação de projetos propriamente
ditos, o tempo utilizado pelos profissionais da SUSP nessas análises,
considerando-se o volume de processos, é grande, o que também pode ser
verificado pelos prazos médios de análise apresentados. Percebe-se aí mais uma
relevante sobrecarga aos técnicos da SUSP.
Em geral, pela análise efetuada, a resposta às Consultas de Viabilidade poderia
ser padronizada, em função do tipo de solicitação (enquadramento da solicitação,
que será detalhada adiante). Assim, ao efetuar uma solicitação de consulta, o
empreendedor poderia receber uma resposta-padrão, com base em alguns
quesitos informados por ele.
É importante ressaltar que a operacionalização deste procedimento, conhecido
como “guichê-único”, vem sendo buscada por diversas instituições públicas em
vários lugares do Brasil. A COBRAPE desenvolveu uma proposta deste tipo para
o Governo do Estado do Paraná, em 1999, denominada SIL – Sistema Integrado
de Licenciamentos, que não foi colocada em prática pelo Governo atual, mas que
já preconizava o entendimento principal:
“O Guichê-Único é entendido como uma forma de permitir, ao usuário dos
sistemas de licenciamento, a entrada de solicitações, documentos e obtenção de
informações em um único órgão, incluindo o processamento integrado dos
diversos tipos de licenciamentos, onde pré-requisitos deveriam estar previamente
atendidos para permitir as deliberações sobre os pedidos e solicitações.”
Entendia-se que a principal dificuldade decorrente do processo é a centralização
dos procedimentos em um único lugar, coisa que o Município de Florianópolis já
possui – o Pró-Cidadão.
O próximo passo é justamente proceder à padronização das solicitações, para
que as consultas de viabilidade possam ser informatizadas, e realizadas via
Internet, no Pró-Cidadão, no protocolo da SUSP, etc.
Assim, o empreendedor pode ter acesso e retirar as informações a partir de
qualquer computador que tenha acesso a internet, sem intervenção de técnicos
no processo, sendo disponibilizada também nos quiosques de atendimento do
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Pró-Cidadão. Seria a opção mais eficiente do ponto de vista da economia de
recursos da Prefeitura. No entanto, cabe destacar que a implantação deste
sistema é complexa, já que o sistema implantado na rede seria auto-suficiente
nas respostas e solicitações de informações. No caso da experiência paranaense,
a COBRAPE desenvolveu um software específico para isto, o que demandou um
conhecimento aprofundado das solicitações, as quais foram agrupadas segundo
um Roteiro de Enquadramento das Solicitações próprio.
Esse tipo de consulta já é padrão em algumas cidades, como a Guia Amarela em
Curitiba. Essa guia pode ser retirada acessando o site da Prefeitura Municipal de
Curitiba (http://www.curitiba.pr.gov.br/), com o número da Inscrição Imobiliária ou
da Indicação Fiscal do imóvel.
A viabilização dessa consulta via internet permite que o empreendedor tenha em
mãos as informações urbanísticas necessárias para o início da elaboração do
projeto, assim como as especificações e órgãos necessários para a consulta
prévia. Essas informações constantes nesse documento são válidas tanto para
processos de loteamentos como para de obras.
De posse desse documento, o requerente possui as diretrizes necessárias para o
início do processo. E, quando da entrada do mesmo no órgão de urbanismo
responsável pela aprovação (no caso de Florianópolis, a SUSP), o processo
ganha agilidade por já ter sido consultadas e respeitadas as exigências de cada
órgão/instituição envolvida. Dessa forma diminuem-se os fluxos entre o
requerente e o órgão público.
Esta Consulta de Viabilidade obrigatoriamente deverá estar anexada ao processo,
tanto para loteamento como para obras, assim como os pareceres dos órgãos e
instituições consultadas (conforme item Foco no Empreendedor).
Dentre as informações que poderão compor a Consulta de Viabilidade, estão
dados relativos a:
-

Informações da Secretaria de Urbanismo, com características do lote;

-

Parâmetros da Lei de Zoneamento, com a classificação dos usos e
parâmetros de construção permitidos e permissíveis;

-

Informações da Plantas de Loteamento, como situação de foro e dados sobre
a planta de loteamento;

-

Informações do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis;

-

Informações da Scretaria de Obras Públicas, tais como a faixa não edificável
de drenagem;

-

Informações da FLORAM, acerca de árvores que não podem ser retiradas,
restrições ambientais diversas, etc;

19

-

Informações da Secretaria de Finanças, dados dos sublotes, infra-estrutura
básica como pavimentação, esgoto, iluminação pública e coleta de lixo; e,

-

Observações gerais, como consultas a leis e decretos específicos,
obediências a determinadas restrições e algumas outras diretrizes projetuais.

O documento deverá apresentar prazo de validade, contado a partir da data da
impressão, devendo ser novamente impresso após o vencimento.
De posse da Consulta de Viabilidade, o requerente deverá providenciar um
conjunto básico de documentos, bem como solicitar vistorias prévias das
secretarias intervenientes, antes de elaborar seu projeto. Com todas as
informações intervenientes, o empreendedor passa então à elaboração do projeto
de loteamento ou de obra, para só então encaminhá-lo ao Pró-Cidadão, para
posterior envio à SUSP, acompanhado dos documentos exigidos pela Consulta
de Viabilidade (em função do tipo de empreendimento) e com pareceres prévios
dos demais órgãos municipais (e, eventualmente, federais e estaduais).
Com esta proposta em prática, novas atribuições são concedidas aos agentes
envolvidos. A seguir serão apresentadas duas tabelas resumos das novas
atribuições. Na primeira estão elencadas as atribuições dos agentes relativos ao
‘processo’ da Consulta de Viabilidade; na segunda, estão evidenciados os efeitos
da consulta de viabilidade via internet nas demais etapas do processo.
Resumo das Atribuições Referente à Etapa da Consulta de Viabilidade
Agente

Setor Envolvido
no Processo

Atribuição Atual

Atribuição Proposta

Retirar a consulta de viabilidade via
internet

Requerente

Requerente

Dar entrada do processo no Pró-Cidadão,
com as documentações necessárias
correspondente a cada etapa do mesmo.

Consultar os órgãos referentes aos
projetos complementares indicados
pela Consulta de Viabilidade
Dar entrada do processo no Pró-Cidadão,
com as documentações necessárias
correspondente a cada etapa do
processo, juntamente com os pareceres
dos órgãos já consultados de acordo
com a Consulta de Viabilidade.

Abertura do processo com a verificação
da documentação necessária para a
entrada do mesmo

Pró-Cidadão

Pró-Cidadão

Central de atendimento, deixando a
Encaminhamentos dos processos
disposição do requerente o acesso à
realizados em no máximo 12 horas após a
internet para a impressão da Consulta
abertura do mesmo
de Viabilidade.

Arquivamento dos processos concluídos
ou em andamento, deferidos ou
indeferidos.
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Agente

Setor Envolvido
no Processo

Protocolo Geral

SUSP

Cordenadoria de
Serviços
Técnicos (Plano
Diretor)

Atribuição Atual
Recebimento dos processos dos órgãos
externos e setores internos da SUSP,
realizando o registro do mesmo no
sistema BETHA e a distribuição interna
entre os setores.

Não participaria da etapa da Consulta
de Viabilidade, a não ser em casos
específicos.

Verificação da existência de consulta.

Verificação da validade da Consulta de
Viabilidade

Verificação do zoneamento e limites de
ocupação
Encaminhamentos a possíveis órgãos
externos como IPUF e FLORAM

Chefe da Divisão
de Normas
Urbanísticas

Atribuição Proposta

Verificação final para expedição ou não
da viabilidade

Verificação do atendimento às
consultas aos órgãos externos
(pareceres) de acordo com a Consulta
de Viabilidade

Não participaria da etapa da Consulta
de Viabilidade, a não ser em casos
específicos.

Consultas a órgãos externos

Resumo das Atribuições Referente às Demais Etapas do Processo de Aprovação

Agente

Setor Envolvido
no Processo

Atribuição Atual

Atualização das informações constantes na
Consulta de Viabilidade

SUSP

Cordenadoria de
Serviços Técnicos
(Plano Diretor)

Verificação dos limites e a tipologia da
construção com as permissões do
zoneamento local

Atribuição Proposta

Verificação da validade da Consulta de
Viabilidade

Verificação do atendimento às consultas
aos órgãos externos (pareceres) de
acordo com a Consulta de Viabilidade

Consultas a órgãos externos
Análise com base nas informações
levantadas pela Fiscalização, pelo Plano
Diretor, Código de Obras e na legislação
pertinente.
Verificação das áreas públicas e sistemas
viários já traçados pelo IPUF (para
loteamentos)

Coordenadoria de
Análise de
Projetos

Consultas a órgãos externos (obrigatório a
consulta junto ao IPUF)
Pedido de anuência de órgãos externos
(como DEINFRA e FATMA)

Análise com base nas informações
levantadas pela Fiscalização, pelo Plano
Diretor, Código de Obras e na legislação
pertinente.
Verificação das áreas públicas e sistemas
viários já traçados pelo IPUF (para
loteamentos)

Consulta ao IPUF (obrigatório para
loteamento)

Verificação da documentação e projetos
complementares aprovados

Verificação da documentação e projetos
complementares aprovados

Verificação quanto a existência de projeto
aprovado

Verificação quanto a existência de projeto
aprovado
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Agente

Setor Envolvido
no Processo

Atribuição Atual

Atribuição Proposta

Verificação da existência do Habite-se da
Vigilância Sanitária

Verificação da existência do atestado de
vistoria do Corpo de Bombeiros (quando
necessário)

Vistoria da Obra, de acordo com o projeto
aprovado.

Habite-se
Vistoria da Obra, de acordo com o projeto
aprovado.

Preenchimentoda folha de deferimento

Preenchimentoda folha de deferimento

Emissão do talão do Habite-se e Certidão
do Habite-se

Emissão do talão do Habite-se e Certidão
do Habite-se

3.3. Enquadramento da Solicitação
Seja na nova modalidade de Consulta de Viabilidade padronizada, ou mesmo na
atual sistemática, é necessário que a Prefeitura entabule um amplo processo de
avaliação das solicitações existentes, procurando padroniza-las, o que resultará
no aumento da eficiência dos procedimentos.
Assim, é necessário que as solicitações existentes sejam classificadas em um
conjunto das atividades sujeitas a licenciamento, através do reconhecimento das
suas características e a apresentação das demandas necessárias para enquadrálos em classes homogêneas, de forma a facilitar ao empreendedor a
compreensão do processo, resultando em um incremento na sua agilidade.
No já comentado caso paranaense, este trabalho foi desenvolvido examinando-se
as atividades sujeitas ao licenciamento e as normas legais que regem os
processos de cada uma. De acordo com estas normas, definiram-se grupos
homogêneos de empreendimentos, ou seja, empreendimentos sujeitos às
mesmas normas de enquadramento. Em seguida, avaliaram-se as informações
necessárias para enquadrar uma determinada atividade em um dos grupos,
através de perguntas básicas, que deveriam ser respondidas pelo solicitante.
Respondidas as perguntas, a solicitação seria enquadrada em um dos grupos,
possibilitando a avaliação das normas de licenciamento. Uma vez enquadrada a
solicitação, fica simples emitir uma lista de procedimentos e documentos para a
mesma, bem como definir suas etapas de tramitação e as exigências particulares
das instituições envolvidas. Esta tarefa é feita por um software específico.
No caso da Prefeitura de Florianópolis é necessário definir este enquadramento, o
que deve ser feito internamente, provavelmente na própria SUSP.
Uma vez definida a padronização, é necessário criar uma rotina para que a
solicitação seja enquadrada com celeridade. Além da SUSP, outros agentes
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podem atuar de forma a auxiliar esse enquadramento a fim de dar maior agilidade
e eficiência ao processo.
Dessa forma entende-se que existam duas possibilidades do enquadramento ser
articulado, com as responsabilidades podendo ser atribuídas ao Pró-Cidadão ou
diretamente à SUSP.
A) Enquadramento da Solicitação: Responsabilidade do Pró-Cidadão
Dentro dos procedimentos de aprovação e da forma como são organizados
hoje os encaminhamentos, tem-se na figura do Pró-Cidadão um importante
aglutinador do início dos processos. A existência dessa estrutura é um ponto
positivo dentro de toda tramitação. Porém o que falta ao Pró-Cidadão é maior
autonomia para desempenhar atividades que auxiliem no enquadramento da
solicitação e seu correto encaminhamento.
Para tanto é imprescindível que algumas estruturas e instrumentos sejam
reavaliadas, sendo implantadas novas rotinas de trabalho a fim de
reorganizar padrões de atendimentos.
Entre as novas atribuições e atividades a serem desempenhadas pelo PróCidadão, assim como providências a serem tomadas a fim de executar o
correto enquadramento da solicitação, pode-se citar:
-

Entendimento do
(fluxogramas);

processo

e

seus

possíveis

encaminhamentos

-

Padronização dos termos e documentos relativos aos diversos
processos existentes, conforme entendimento pelas demais secretarias;

-

Reoganização do site do Pró-Cidadão ao que se refere à listagem de
tipologias de processo e documentos necessários para a entrada dos
processos;

-

Auxílio ao requerente, dando informações necessárias relativas ao
trâmite do processo;

-

Verificação da documentação apresentada de acordo com a tipologia do
processo elencada no Check List;

-

Treinamento para o correto preenchimento dos campos no sistema
BETHA;

-

Monitoramento da eficiência do processo, através de um relatório
padrão, definindo metas e objetivos a serem alcançados pelos órgãos
envolvidos; e,

-

Funcionários capacitados e qualificados para desempenhar as novas
atribuições, sendo munidos de manuais, conhecimento e treinamentos.
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B) Enquadramento da Solicitação: Responsabilidade da SUSP
Os procedimentos de aprovação e as responsabilidades de cada setor hoje
não englobam o enquadramento do processo, resultando em muitos
encaminhamentos errados. Entretanto, entendendo que o Pró-Cidadão já
abriga muitas funções, e que o treinamente específico para a execução do
enquadramento possa ser uma atividade complexa e de longo prazo,
contrapõem-se a busca de celeridade dos processos de aprovação. Sendo
assim, uma alternativa para esse enquadramento é o mesmo ser realizado
pela própria SUSP, quando se tratar de processos desse órgão.
Alguns pontos dentro do atual fluxograma e atribuições dos setores devem
ser repensados, de forma a antender a nova função. Uma estrutura já hoje
existente pode ser a responsável por essa nova função: Protocolo Geral.
Parece ser evidente que esse setor exerça tal atividade, uma vez que é
através dele que os processos chegam à SUSP e por ele são encaminhados
para os demais setores. Para que isso ocorra é necessário o antendimento a
alguns itens, como:
-

Infra-estrutura suporte para enquadramento do processo;

-

Aumento do número de funcionários no setor;

-

Ter conhecimento da listagem dos processos relativos à SUSP;

-

Check list dos documentos necessários para cada processo;

-

Entendimento dos
encaminhamentos;

-

Padronização de termos e preenchimento dos registros no sistema
BETHA; e,

-

Organização da documentação apresentada, numerando as páginas,
registrando a cronologia da documentação apresentada e anexada ao
processo (histórico do processo).

fluxos

dos

processos

e

seus

possíveis

A compreensão dessas atividades, por parte do Protocolo Geral da SUSP,
é facilitada uma vez que já se encontram em meio ao processo de
aprovação, estando ativamente envolvidos com os trâmites,
nomenclaturas, fluxos, entre outros. De qualquer forma, para que o
enquadramento seja um processo positivo agregando agilidade aos
procedimentos, alguns parâmetros devem ser estabelecidos também para
o Pró-Cidadão, para que esses dois órgãos tenham um mesmo
entendimento, como:
-

Padronização da nomenclatura dos processos; e,

-

Reorganização do site do Pró-Cidadão em busca do fácil entendimento e
correta solicitação dos documentos.
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Indepentende da escolha do responsável para executar essa nova função,
a padronização do atendimento e registros no sistema deve ser mantida.
Aumentando a demanda pela organização do sistema de aprovação, onde
se visa a celeridade dos processos de aprovação, a reconfiguração dos
setores da SUSP em busca da padronização do atendimento é uma
importante alteração para que se atinja o objetivo proposto. O que se
pretende é que os setores basicamente possuam uma pessoa responsável
pelos registros e encaminhamentos entre os profissionais, mantendo
também a organização dos documentos relativos ao processo.
3.4. O Processo de Interesse Social
Conforme descrito no capítulo anterior, não existe um procedimento estabelecido
para este tipo de processo uma vez que também não existem claramente critérios
e métodos que definam o que são os projetos de interesse social. Qualquer
solução, portanto, referente a este assunto, dependerá de uma definição prévia
desses conceitos, bem como quais os respectivos critérios, parâmetros, restrições
e exigências (de documentação, prazos, etc), para que se possam detalhar
suficientemente e com clareza os procedimentos. Estes conceitos são objeto
específico da Política Municipal de Habitação, bem como pela definição das
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, ambos temas que estão sendo
desenvolvidoa pela PMF em outros contratos pertencentes ao Programa HBB-DI.
Pode-se considerar, entretanto, que, dadas as suas características, estes
processos de Interesse Social ensejam um tratamento diferenciado. A começar
pelo seu encaminhamento, que é feito a partir da Secretaria de Habitação,
usualmente, e não no Pró-Cidadão. Isto significa que o processo se inicia dentro
da própria Prefeitura, o que por si só deverá ser um facilitador do processo.
Com a atual estrutura disponível, entende-se que a principal forma de
atendimento à análise destes processos será o estabelecimento de
procedimentos integrados para sua aprovação.
A Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, deve promover reuniões
específicas (incluindo a SUSP, o IPUF e a FLORAM, entre outros) onde os
projetos existentes fossem discutidos e os critérios de cada um dos órgãos
fossem avaliados em conjunto, em formato de “mutirão técnico”.
No longo prazo, uma vez definidas as ZEIS e testados os critérios para análise de
empreendimentos de interesse social, essa mesma metodologia, através da
instituição de uma câmara técnica, poderia ser adotada para todas as tipologias
de processos que envolvam mais de um número pré-determinado de secretarias.
Essa metodologia já foi aplicada com êxito pela Prefeitura de São Paulo, que
visando agregar agilidade ao processo de aprovação de projetos que dependam
do parecer de mais de um setor da prefeitura, instituiu a Comissão de Análise
Integrada – CAIEPS.
A CAIEPS iniciou seus trabalhos analisando os
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Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), e posteriormente
abrangerá outros tipos de projetos.
A Prefeitura de São Paulo entende que quanto melhor desenvolvido o projeto e
bem instruído o processo, mais rápida será sua aprovação, ganhando o munícipe,
a Prefeitura e a cidade. Dessa forma, foi elaborado um manual com o intuito de
esclarecer esta nova rotina administrativa, orientando o munícipe de como
proceder, desde a elaboração do projeto até o término da execução das obras e
serviços. O manual, que consta em anexo nesse produto, traz informações
relevantes, indicações da legislação pertinente, dicas, modelos de desenhos,
impressos utilizados, endereços úteis, entre outros.
Para Florianópolis, dentre as secretarias participantes dessa Comissão estariam
as atuais secretarias envolvidas nos processos de aprovação de loteamentos e
obras. Visando adotar um sistema similar ao citado anteriormente, essa comissão
seria coordenada pela Secretaria de Habitação, tendo ainda como participantes:
Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP), Instituto de Planejamento
Urbano de Florianópolis (IPUF), Fundação Municipal do Meio Ambiente de
Florianópolis (FLORAM), Departamento Estadual de Infra-Estrutura (DEINFRA),
Procuradoria Geral do Município (PMG), Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico
e Natural do Município (SEPHAN), Secretaria Municipal de Finanças (SMF),
Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.
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4. AGENTES RESPONSÁVEIS

4. AGENTES RESPONSÁVEIS
Os agentes envolvidos nos processos de aprovação de loteamento e obras são
regidos por legislação específica, onde foram conferidas atribuições exclusivas
para cada setor da prefeitura.
4.1. Atribuições
A seguir são apresentadas duas tabelas com as instituições/órgãos envolvidos no
processo de aprovação de loteamentos e obras, descrevendo suas atribuições de
acordo com a etapa de aprovação.
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4.1.1. Processos de Loteamentos
Etapa do
Processo

Instituição / Orgão

SUSP

IPUF

Lei Compl. Nº

001/97

-

Lei nº

2193/85

1494/77

Decreto nº

135/77

118/98

Instrução
Normativa

Atribuição

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 35 a consulta de
viabilidade será encaminhada ao departamento de
arquitetura e urbanismo (DAU), da SUSP, que informará no
prazo da possibilidade ou não de ser loteada e gleba objeto
do pedido.

-

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis IPUF, providenciarão as informações técnicas necessárias,
no sentido de instruir. Segundo Lei nº 1494/77, exercer
também a função de controle e avaliação de uso do solo,
no Município de Florianópolis, sendo o órgão central do
Sistema de Planejamento do Município de Florianópolis.

-

Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e
natural do município e cria o órgão competente, Serviço do
Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município SEPHAN. Segundo Lei Complementar 001/97, Capítulo IV
art. 154, nas áreas históricas, o remembramento e
desmembramento de lotes, dependem da consulta e da
anuência do SEPHAN.

01/96

Manifestará sobre a necessidade de afastamento na forma
de Código Florestal - Lei Fedral nº 4771/65, alterada pela
nº 7803, em seu art. 2º - visando resguardar as florestas,
demais formas de vegetação, rios e qualquer curso d"água.

Consulta de
Viabilidade

SEPHAN

FLORAM

-

-

1202/74

-

-

118/98
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Etapa do
Processo

Instituição / Orgão

SUSP

IPUF

DEINFRA

Lei Compl. Nº

001/97

-

244

Lei nº

2193/85

-

-

Decreto nº

135/77

135/77

-

Instrução
Normativa

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 36 o projeto
preliminar que se fará acompanhar da consulta de
viabilidade e demais exigências legais, será
preliminarmente, encaminhada ao DAU (departamento da
SUSP).

-

Segundo o decreto 135/77 Capítulo III art.18, juntamente
com a aprovação do projeto preliminar o órgãos
competente municipal traçará, na própria planta as vias de
circulação, as faixas sanitárias, terrenos destinados a
equipamentos urbanos, entre outros.

-

Segundo a lei complementar 244, são atribuições do
DEINFRA estabelecer padrões, normas e especificações
técnicas para os programas de segurança operacional,
sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou
reposição de vias e instalações e para a elaboração de
projetos e execução de obras viárias, em consonância com
a orientação sistêmica do órgão federal

-

Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e
natural do município e cria o órgão competente, Serviço do
Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município SEPHAN. Segundo Lei Complementar 001/97, Capítulo IV
art. 154, nas áreas históricas, o remembramento e
desmembramento de lotes, dependem da consulta e da
anuência do SEPHAN.

01/96

Manifestará sobre a necessidade de afastamento na forma
de Código Florestal - Lei Fedral nº 4771/65, alterada pela
nº 7803, em seu art. 2º - visando resguardar as florestas,
demais formas de vegetação, rios e qualquer curso d"água.

-

Segundo o decreto 3573 art. 20 à Gerência de
Licenciamento Ambiental da FATMA, subordinada
diretamente à Diretoria de Controle da Poluição Industrial,
Rural e Urbana, compete a programação, a organização, a
coordenação, a execução e o controle das atividades
relacionadas com o licenciamento ambiental no Estado.

Projeto Preliminar
SEPHAN

FLORAM

FATMA

-

-

-

1202/74

-

-

-

118/98

3573

Atribuição
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Etapa do
Processo

Instituição / Orgão

SUSP

Lei Compl. Nº

001/97

Lei nº

2193/85

Decreto nº

135/77

Instrução
Normativa

Atribuição

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 37 a
apresentação do anteprojeto será igualmente
encaminhada ao DAU (departamento da SUSP), que
verificará da obediência às diretrizes traçadas no projeto
preliminar, mais as especificações técnicas pertinentes à
etapa, submetendo-o em seguida ao exame do IPUF.

-

Segundo o decreto 3573 art. 20 à Gerência de
Licenciamento Ambiental da FATMA, subordinada
diretamente à Diretoria de Controle da Poluição Industrial,
Rural e Urbana, compete a programação, a organização, a
coordenação, a execução e o controle das atividades
relacionadas com o licenciamento ambiental no Estado.

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 38 o projeto
definitivo, elaborado em quatro vias, no mínimo, será
apresentado com todos os requisitos exigidos em Lei,
devendo o DAU (departamento da SUSP), anexar os
processos anteriores.

-

Segundo o decreto 3573 art. 20 à Gerência de
Licenciamento Ambiental da FATMA, subordinada
diretamente à Diretoria de Controle da Poluição Industrial,
Rural e Urbana, compete a programação, a organização, a
coordenação, a execução e o controle das atividades
relacionadas com o licenciamento ambiental no Estado.

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 41 parágrafo
primeiro, o termo de compromisso será, na Procuradoria
Geral do Município, assinado pelos responsáveis pelo
loteamento e o Procurador Geral, para posterior assinatura
do Secretário de Obras e Prefeito Municipal.

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 40 o processo
deverá ser enviado ao setor competente da Secretaria
Municipal de Finanças para o cálculo em três dias, das
taxas, custos e emolumentos .

Anteprojeto

FATMA

SUSP

FATMA

-

001/97

-

-

2193/85

-

3573

135/77

3573

Projeto Definitivo

Procuradoria Geral do
Município

Secretaria Municipal de
Finanças

001/97

001/97

2193/85

2193/85

135/77

135/77
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4.1.2. Processos de Obras
Etapa do
Processo

Instituição / Orgão

SUSP

DEINFRA

Lei Compl. Nº

001/97

244

Lei nº

2193/85

-

Decreto nº

118/98

-

Instrução
Normativa

Atribuição

-

Segundo o decreto 118/98 artigo primeiro, compete
exclusivamente a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Serviços Públicos, apreciar os requerimentos de consulta
de viabilidade, análise de projetos, alvarás para
construção, parcelamento e outros de natureza similar, no
município de Florianópolis.

-

Segundo a lei complementar 244, são atribuições do
DEINFRA estabelecer padrões, normas e especificações
técnicas para os programas de segurança operacional,
sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou
reposição de vias e instalações e para a elaboração de
projetos e execução de obras viárias, em consonância
com a orientação sistêmica do órgão federal.

-

Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e
natural do município e cria o órgão competente, Serviço do
Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município SEPHAN. Segundo Lei Complementar 001/97, Capítulo IV
art. 154, nas áreas históricas, a construção, demolição,
reforma, restauração, ampliação e pintura das edificações
dependem da consulta e da anuência do SEPHAN. E, os
projetos de construção, ampliação, reforma, comunicação
visual de edificações situadas no entorno de bens
tombados, deverão ser aprovados pelo SEPHAN.

01/96

Manifestará sobre a necessidade de afastamento na forma
de Código Florestal - Lei Fedral nº 4771/65, alterada pela
nº 7803, em seu art. 2º - visando resguardar as florestas,
demais formas de vegetação, rios e qualquer curso
d"água.

Aprovação de
Projetos

SEPHAN

FLORAM

-

-

1202/74

-

-

118/98
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Etapa do
Processo

Instituição / Orgão

Lei Compl. Nº

Lei nº

Decreto nº

Instrução
Normativa

Atribuição

Órgãos Estadual de Saúde
Pública e Proteção Ambiental

001/97

-

-

-

Segundo o artigo 112 nas APT a aprovação e
licenciamento dos projetos, pela Prefeitura, dependerá de
licença prévia junto aos órgãos estadual de saúde pública e
proteção ambiental.

-

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis IPUF, providenciarão as informações técnicas necessárias,
no sentido de instruir. Segundo Lei nº 1494/77, exercer
também a função de controle e avaliação de uso do solo,
no Município de Florianópolis, sendo o órgão central do
Sistema de Planejamento do Município de Florianópolis.

Aprovação de
Projetos
IPUF

Licenciamento de
Obras

Concessão de
Habite-se

-

-

118/98

SUSP

001/97

2193/85

118/98

-

Segundo o decreto 118/98 artigo primeiro, compete
exclusivamente a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Serviços Públicos, apreciar os requerimentos de consulta
de viabilidade, análise de projetos, alvarás para construção,
parcelamento e outros de natureza similar, no município de
Florianópolis.

IPUF

-

-

118/98

-

O instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF,
providenciarão as informações técnicas necessárias, no
sentido de instruir.
Segundo art. 3, habite-se das edificações fica vinculado à
apresentação dos atestados que comprovem o atendimento
do projeto preventivo de incêndio aprovado, bem como a
outros licenciamentos complementares previstos em lei,
quando for o caso.

Corpo de Bombeiros

-

-

-

08/06

Secretaria Municipal de
Finanças

001/97

2193/85

135/77

-

Segundo o decreto 135/77 Capitulo VI art. 40 o processo
deverá ser enviado ao setor competente da Secretaria
Municipal de Finanças para o calculo em três dias, das
taxas, custos e emolumentos .
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5. ESTUDOS DE CASO

5. ESTUDOS DE CASO
Os Estudos de Caso aqui apresentados visam exemplificar a diversidade de
encaminhamentos e questionamentos dentro da Prefeitura, sobretudo da SUSP.
Para melhor compreensão dessa nova estrutura de atendimento através da
reformulação dos fluxogramas detalhados do relatório anterior, é interessante
antes entender o fluxograma geral proposto para os encaminhamentos de
loteamentos e obras.

Nesse fluxograma proposto constam as novas atribuições dos agentes
participantes do processo, como a Consulta de Viabilidade via internet sendo de
responsabilidade do requerente, assim como a realização das consultas e
pedidos de anuências aos órgãos externos a SUSP conforme descrito na própria
Consulta de Viabilidade, também de responsabilidade do requerente.
Outro setor que recebe nova atribuição, conforme já mencionado nos capítulos
anteriores desse relatório, é o Protocolo Geral da SUSP, possível responsável
pelo enquadramento do processo.
Os novos processos propostos, como de Interesse Social, serão apresentados a
seguir em forma de estudo de caso.
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Na seqüência serão elencados alguns estudos para loteamentos e obras, através
dos fluxogramas, exemplificando os encaminhamentos entre os diversos setores
envolvidos no mesmo.
A) Loteamento em Zona Residencial – Projeto Preliminar
O primeiro Estudo de Caso apresentado se refere aos projetos de
loteamentos, para a etapa de Projeto Preliminar.
Comparado com o fluxograma apresentado no diagnóstico, esse estudo de
caso demonstra a simplificação dos trâmites. Após a entrada do processo e a
verificação da inexistência de débitos por parte do requerente, o Pró-Cidadão
faz o encaminhamento para a SUSP. Com a entrada no Protocolo Geral, o
mesmo confere, através do check list, os documentos necessários para a
etapa e tipologia do processo, realizado assim o enquadramento do
processo. Após conferências e enquadramento, o mesmo segue para a
Fiscalização que realizará as atividades de campo, conforme atribuição atual.
De posse dos dados levantados, o mesmo é encaminhado para a
Coordenadoria de Serviços Técnicos para a certificação das consultas
realizadas junto aos órgãos listados pela Consulta de Viabilidade. Estando
de acordo com a etapa, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de
Análise de Projetos, que fará a consulta ao IPUF (obrigatório para
loteamentos), e encaminhamentos para os órgãos que emitiram pareceres,
conforme Consulta de Viabilidade, para aprovação final. Com a resposta dos
órgãos externos, e a análise técnica do setor, sendo positiva, o mesmo segue
o fluxo normal para o Registro e Arquivamento do processo, retornando ao
requerente através do Pró-Cidadão.
Em todos os setores em que o processo passa, é necessário o registro no
sistema BETHA por um funcionário responsável por tal atividade, registrando
com qual profissional está o processo. Dessa forma evita-se o extravio do
mesmo, acompanhando através do sistema o passo a passo do
procedimento.
A fim de visualizar os possíveis encaminhamentos ao longo desse trâmite, na
seqüência tem-se o fluxograma relativo a essa tipologia de processo.
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B) Loteamento em ZEIS
O segundo estudo de caso trata de loteamentos em ZEIS – Zonas de
Interesse Social. Essa tipologia de processo tem encaminhamento
diferenciado a partir do setor de Fiscalização. Com o retorno dos dados
levantados em campo, o processo é encaminhado para a Secretaria de
Habitação, responsável pela coordenação da Câmara Técnica de Interesse
Social. Nessa Câmara Técnica estarão reunidos todos os órgãos
responsáveis pela aprovação de loteamentos, através de seus
representantes, a fim de agilizar a aprovação. Sendo aprovado, o mesmo é
encaminhado para o registro e arquivo, para posterior retorno ao requerente.
A seguir tem-se o fluxograma para os processos de loteamentos em ZEIS e
seus possíveis encaminhamentos.
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C) Obra de Construção em Zona Comercial – Aprovação de Projeto
Para o estudo de caso de obras, na etapa de aprovação de projeto, os
encaminhamentos e funções dos setores se assemalham aos de loteamentos
até o setor da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Após a execução das
atribuições desse setor, o processo é encaminhado para a Coordenadoria de
Análise de Projeto, ao profissional responsável pela análise de obras, que
encaminhará o mesmo aos órgãos externos que emitiram os pareceres
solicitados pela Consulta de Viabilidade. Retornando com aprovação
definitiva, e após análise do profissional do setor da SUSP de acordo com o
Código de Obras, sendo aprovado também, o mesmo é encaminhado para o
registro e arquivo. Depois desse setor e devidas assinaturas do profissional
responsável pela aprovação, o processo retorna ao Pró-Cidadão que entrará
em contato com o requerente.
Os possíveis encaminhamentos podem ser mais bem compreendidos através
do fluxograma apresentado a seguir.
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D) Obra de Construção em ZEIS
Para obras em ZEIS – Zonas de Interesse Social, o encaminhamento após a
Coordenadoria de Fiscalização é similar aos processos de loteamentos em
ZEIS. A Secretaria de Habitação assume o papel de coordenadora dessa
aprovação, através da Câmara Técnica de Interesse Social, tendo a
participação dos órgãos competentes para aprovação de obras. Aprovado o
processo em análise pela Câmara, o mesmo retorna para o fluxo normal dos
processos, sendo registrado e arquivado para posterior encaminhamento ao
requerente através do Pró-Cidadão.
No fluxograma apresentado a seguir, é possível visualizar
encaminhamentos e as atribuições de cada setor envolvido.

esses
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6. SÍNTESE DAS PROPOSTAS

6. SÍNTESE DAS PROPOSTAS
Sintetizando as propostas apresentadas nesse produto temos os seguintes itens:
-

Alteração do foco do processo, trazendo novas atribuições para o requerente
que hoje apenas realiza a entrada do processo no Pró-Cidadão, não se
envolvendo durante os procedimentos. Essa alteração de foco está
principalmente relacionada com a nova função e a forma de processamento da
Consulta de Viabilidade;

-

Reestruturação da Consulta de Viabilidade (C.V.), com padronização, fazendo
com que o requerente assuma a responsabilidade por adquirir as informações
preliminares, como as consultas aos órgãos externos a SUSP, assim como os
pedidos de anuência nos demais órgãos elencados pela C.V;

-

Na hipótese de não ser possível o enquadramento automático da solicitação já
na C.V., atribuir a função do enquadramento do processo para algum setor
hoje participante do processo de aprovação, sendo sugerido o Pró-Cidadão ou
o Protocolo Geral da SUSP. Ambos estão previamente aptos para executar tal
função, com observações descritas nesse relatório; e,

-

Elaboração de um processo específico de Interesse Social, através da
montagem de uma Câmara Técnica responsável pela análise e aprovação do
mesmo. Essa Câmara Técnica deverá ser composta pelas secretarias
envolvidas hoje no processo de aprovação, tanto de obras como loteamento,
sob a coordenação da Secretaria de Habitação do Município de Florianópolis.

Para que essas ações sejam executadas com eficiência, tendo como resultado
pretendido a celeridade aos processos de loteamento e obras, é necessário a
criação de novas rotinas de trabalho, assim como os instrumentos por elas
utilizados. Assim, é possível elencar os principais itens que irão auxiliar as ações
citadas acima:
-

Disponibilização de internet ao requerente nos quiosques do Pró-Cidadão para
a retirada da Consulta de Viabilidade para àqueles que não possuírem acesso
à internet;

-

Sistematizar Consulta de Viabilidade via internet, elencando os órgãos a
serem consultados, englobando todas as possibilidades de acordo com o
imóvel pesquisado;

-

Padronização em toda a Prefeitura dos termos utilizados para referenciar os
diversos tipos de processo;

-

Elaboração de check list relativo aos documentos necessários para cada tipo
de processo existente, disponibilizando a todos os setores da Prefeitura;
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-

Reorganização do site do Pró-Cidadão ao que tange a documentação e
nomenclatura dos processos de acordo com as exigências dos setores da
Prefeitura;

-

Elaboração de fluxogramas com os documentos requeridos e/ou produzidos
em cada situação, com os possíveis encaminhamentos dos processos.
Disponibilizar a todos os setores da Prefeitura, assim como ao requerente, a
fim de se obter a melhor compreensão de todo o processo;

-

Padronizar os instrumentos e sua forma de uso, tanto em relação ao
acompanhamento do processo (sistema de apoio e BETHA) quanto ao diálogo
entre Prefeitura-Requerente e internamente a Prefeitura; e,

-

Disponibilizar ao requerente, cartilhas explicativas dos procedimentos de
aprovação, principalmente referente às novas atribuições dos agentes
envolvidos.
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