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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Produto 3 - Relatório Contendo a 
Apresentação no Seminário e Recomendações”, 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. 



 

1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório representa uma síntese relativa ao tema “Agilização dos 
Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras”, abordado no Seminário 
Interno sobre Política Habitacional do Município de Florianópolis (TR 04), em 
reuniões com as Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e 
no Seminário específico do TR 10, conforme previsto no Termo de Referência. 

O Seminário específico referente à apresentação das proposições para a 
Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras contou com 
a presença do coordenador geral do Grupo Técnico e demais agentes envolvidos 
com o processo, que tiveram a oportunidade de debater exclusivamente sobre o 
tema proposto. 

O presente relatório visa apresentar todos os registros relativos ao tema 
“Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras”, incluindo 
os slides das apresentações, os comentários e recomendações dos participantes 
dos Seminários, realizados. Os registros e considerações acerca dos temas 
debatidos nas reuniões com os representantes da Prefeitura e SINDUSCON/SC 
relativos ao objeto do TR 10, também são abordados neste produto. 



 

2. METODOLOGIA 
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2. METODOLOGIA 

A elaboração deste relatório foi dividida em três estágios: Seminário Interno, 
Reuniões do Grupo de Trabalho e o Seminário Específico para o TR 10. A 
metodologia utilizada para estes eventos é similar, sendo caracterizada pela 
exposição das idéias, seguida de espaço para ponderações e argüições. Todas 
as intervenções, considerações e sugestões realizadas nesses eventos foram 
registradas e, posteriormente, avaliadas, de forma a aproveitá-las no 
desenvolvimento do trabalho e na execução dos produtos. 

2.1. Seminário Interno  

A metodologia do seminário interno está descrita no Produto 2, do TR 04. 

2.2. Reuniões do Grupo de Trabalho 

As reuniões ocorreram em datas agendadas pelo Grupo da UEM, membros das 
Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Florianópolis e representantes do 
SINDUSCON/SC e construtoras; em diferentes Secretarias. 

2.3. Seminário Específico 

Este seminário teve como objetivo apresentar as linhas de atuação sugeridas pela 
empresa consultora ao Grupo Técnico da PMF. As apresentações foram 
realizadas pelo Engenheiro Wagner Nogueira, que apresentou as etapas do 
processo que estão sendo desenvolvidas, e pelo Engenheiro Rafael Tozzi, que 
detalhou de maneira mais específica as proposições. 

Ao final das apresentações foi realizado o debate técnico, onde os participantes 
puderam manifestar suas ponderações e argüições. 



 

3. SEMINÁRIO INTERNO 
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3. SEMINÁRIO INTERNO 

No dia 30 de outubro de 2006 foi realizado o Seminário Interno de Política 
Habitacional do Município de Florianópolis. Para nortear o andamento do Grupo 
de Trabalho onde estaria inserido o tema do TR 10, a COBRAPE desenvolveu 
uma apresentação, na forma de slides, utilizada pelo palestrante, Dr. Gabriel 
Blanco, para conduzir os trabalhos. 

Esta apresentação encontra-se, na íntegra, no Anexo 01. 

3.1. Ata 

Durante a apresentação e debate do Grupo de Parcelamento do Solo, que incluiu 
o tema “Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras”, 
foi realizado um registro audiovisual completo, posteriormente transcrito no 
formato de uma Ata de Reunião. Apresenta-se este registro em sua íntegra, com 
destaque, em negrito, para as discussões que permearam o tema referente aos 
procedimentos de aprovação de empreendimentos. 
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ATA DO GRUPO DE TRABALHO “PARCELAMENTO DO SOLO URBANO” 

DO SEMINÁRIO INTERNO DE POLÍTICA HABITACIONAL 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e seis, às quinze horas e trinta 
minutos, no Auditório Tróia do Hotel Mercure Lindacap, à Rua Felipe Schimidt, 
1102, Centro, Município de Florianópolis, formou-se o Grupo de Trabalho sobre 
Parcelamento do Solo Urbano, parte dos trabalhos componentes do Seminário 
Interno de Política Habitacional, evento promovido para os servidores da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, organizado pela COBRAPE – Cia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos, no âmbito do Contrato 0143/2006, celebrado 
com a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental. Estavam 
presentes: Josiane Baldança Caldas, Cleide Gonçalves Cabral Locks, Márcia 
Maria de Oliveira Silveira, Silvia Lenzi e Amilton Vergara de Souza do Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis, José Bem Hur Correa e Vilson João da 
Rocha da Secretaria Municipal da Receita, Gabriel Blanco, Gerson, Nicole 
Schwab e Fernanda Gorski da Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, 
Paulina Korc e Cibele Assmann Lorenzi da Secretaria Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental, Rodolfo Siegfried Matte Filho da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Serviços Públicos e Silvia Grando da Secretaria Municipal da Saúde. 
Abrindo os trabalhos, o Advogado Gabriel Blanco, Coordenador do Grupo, iniciou 
a exposição sobre parcelamento do solo urbano, chamando a atenção dos 
participantes quanto ao foco do grupo ser o parcelamento do solo para habitação 
de interesse social. Em seguida apresentou um histórico dos parâmetros 
urbanísticos baseados nas cidades jardins inglesas. A seguir fez um histórico de 
leis que regem a regulamentação do parcelamento do solo e levantou questões 
sobre Habitação de Interesse Social a serem refletidas. Um participante levantou 
que alguns instrumentos do Estatuto da Cidade, como a outorga onerosa, já são 
aplicados, mas a renda não vai para a Secretaria de Habitação. O Dr, Gabriel 
falou sobre alguns entraves nos procedimentos de aprovação e algumas 
proposições para a facilitação destes procedimentos, resumidamente: 
aumentar acesso à documentação para a população, integrar órgãos e 
secretarias, sistematizar dados do processo. Os participantes discutiram 
sobre a ocorrência de algumas dessas possibilidades, como alguns dados 
sobre viabilidade. A Arquiteta Cibele, da Secretaria Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental (SMHSA), disse que deveriam ser mais claras e 
possíveis as regras e parâmetros para a iniciativa privada aumentar seus 
investimentos na área de Habitação de Interesse Social. O Dr. Gabriel citou 
o caso de Porto Alegre/RS, onde tramita um processo de negociação entre a 
Prefeitura Municipal e os loteadores clandestinos, visando a regularização 
das situações. Esta negociação é pensada caso a caso, como uma troca 
entre os serviços prestados pela prefeitura por áreas de utilidade pública. A 
Arquiteta Silvia Lenzi, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 
(IPUF), falou sobre o desafio que é produzir Habitação de Interesse Social 
em Florianópolis, uma cidade onde a terra tem grande valor. A Sra. Silvia 
Grando, da Secretaria Municipal de Saúde, alegou que existe a necessidade de 
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um trabalho de inscrição imobiliária para catalogar o que gera tributo e o que não 
gera e da necessidade de passar as informações da Secretaria Municipal da 
Saúde para a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental. O Sr. 
Amilton, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), contrapôs a 
fala anterior dizendo que as habitações não são cadastradas individualmente para 
não caracterizar regularização. Falou também sobre a necessidade de deixar a 
infra-estrutura pronta para regularizar os loteamentos e da inviabilidade de isto 
ocorrer, motivo pelo qual o loteamento é feito antes e depois a prefeitura presta os 
serviços por pressão. A Arquiteta Cibele, da Secretaria Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental, sugeriu que talvez seja mais importante lutar por áreas 
que melhorem a qualidade de vida (como áreas verdes) do que pela mudança nos 
tamanhos das habitações, pois este fator não é muito controlável. Neste ponto 
finalizou-se a reunião, e lavrou-se a presente Ata, redigida por Fernanda Gorski. 
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3.2. Síntese dos Comentários e Recomendações Extraídas do Seminário Interno 

O Grupo de Trabalho foi muito abrangente, tendo sido discutidos vários temas 
referentes ao parcelamento do solo. 

Com relação à questão dos procedimentos para aprovação de loteamentos e 
obras, é possível sintetizar algumas conclusões, com base nas discussões do 
grupo: 

a) A melhor forma de agilizar os procedimentos é dotar os usuários do 
conhecimento necessário para as solicitações, dando publicidade aos 
documentos e trâmites necessários. Além disso, ficou clara a necessidade de 
integração entre os órgãos e secretarias responsáveis pelas análises, 
permitindo que os dados dos processos sejam sistematizados e trocados de 
forma mais célere e efetiva; 

b) A iniciativa privada necessita de clareza quanto à regras e procedimentos. 
Desta forma, observa-se que é do interesse do Município estabelecer 
procedimentos claros, com documentos instrutores, de forma a permitir à 
empresas privadas que passem a considerar investimentos na área de 
Habitação de Interesse Social. É necessário publicizar os processos e 
garantir ao empreendedor que seus investimentos podem ser feitos sem risco 
político, representado principalmente pela mudança de regras e 
procedimentos sem acordos sociais completos; 

c) É interessante que o Município lance mão de técnicas diversas para 
regularizar a situação dos empreendimentos clandestinos, a exemplo de 
Porto Alegre, onde foi formatada uma “parceria” entre a Prefeitura e os 
loteadores clandestinos, visando o interesse comum, ou seja, regularizar os 
empreendimentos. É claro que esta via negocial não pode ser entendida 
como um tipo de anistia, mas apenas como uma solução pontual, a ser 
adotada de forma a nivelar a situação; 

d) Florianópolis deve ser vista como um caso especial, pela característica de 
seu mercado imobiliário, onde a terra possui um alto valor. Isso implica em 
um esforço extra do Poder Público, uma vez que nesta condição a produção 
de habitação de interesse social passa a constituir um enorme desafio, sendo 
necessário executar estudos aprofundados; 

e) As restrições legais devem ser revistas para acelerar o processo de 
aprovação de empreendimentos de interesse social, a exemplo do que vem 
sendo feito com a própria Lei de Parcelamento e com o Código de Obras, 
instrumentos que estão sendo revisados à luz desta questão, no âmbito do 
Programa HBB-DI; 

f) Independentemente destas revisões das peças legais, é interessante 
constituir uma Comissão Especial para temas afeitos à habitação de 
interesse social, visando solucionar casos onde os entraves não possuem 
amparo legal, ou mesmo casos particulares não previstos na legislação. Esta 
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comissão deve ser constituída por Secretarias e Órgãos do Município, porém 
não se descartando alguma forma de participação popular, tanto dos 
possíveis beneficiários quanto dos empreendedores envolvidos nestes casos 
mais problemáticos; e, 

g) Para agilizar a aprovação de projetos de interesse social, a Prefeitura poderia 
trabalhar de forma mais expedita, por meio de um procedimento de pré-
aprovação, a ser estabelecido na legislação, que poderia encurtar os 
caminhos de tramitação do processo e facilitar a participação privada. 



 

4. REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 
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4. REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

Com intuito de promover debates em torno do tema Agilização dos Procedimentos 
de Aprovação de Loteamentos e Obras, algumas reuniões foram articuladas entre 
a Prefeitura do Município de Florianópolis e a COBRAPE. Essas reuniões 
contaram com a participação de técnicos das secretarias e órgãos da Prefeitura, 
representantes do SINDUSCON/SC e de construtoras do município. 

Muitos dos comentários discutidos nas reuniões com o Grupo da UEM serviram 
de base para a concepção dos produtos do TR-10. Algumas das reuniões 
realizadas serão descritas de maneira mais específica a seguir. 

4.1. Reunião de 04 de Maio de 2007 

A primeira reunião realizada com a presença da COBRAPE ocorreu no dia 04 de 
maio de 2007, na Secretaria de Habitação. Estavam presentes representantes da 
Secretaria de Habitação, Secretaria da Receita, SINDUSCON/SC, Secretaria da 
Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras, Secretaria do Continente, 
FLORAM, IPUF e construtoras. 

Nessa primeira reunião, cada um dos órgãos participantes teve a oportunidade de 
expor as dificuldades e problemas referentes aos procedimentos de aprovação de 
loteamentos e obras identificados.  

A seguir serão apresentados tais comentários, estruturados de acordo com as 
secretarias/órgãos presentes na reunião: 

 SINDUSCON / SC 

- A velocidade do processo representa economia para o consumidor; 

- Deficiência na comunicação entre os setores da Prefeitura; 

- Sub-utilidade da internet e informática; 

- Expedição de Certidões de Atingimento Viário: hoje realizado pela 
Secretaria de Obras – processo com problemática na sua agilização, 
anteriormente de responsabilidade da SUSP - quando o sistema 
funcionava bem; 

- Sugestão da criação de um grupo para aprovação: Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e SUSP; e, 

- Necessidade de modernizar a estrutura a fim de tornar o sistema mais 
eficiente. 
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 Secretaria da Receita / Pró-Cidadão 

A Secretaria da Receita possui 7 gerências, das quais 3 estão diretamente 
envolvidas aos encaminhamentos dos processos de aprovação: Gerência do 
Imobiliário, Gerência da Arrecadação e Gerência do Mobiliário. Segundo 
representante: 

- Faltam equipamentos e funcionários para agilizar os processos; e, 

- Entendimento do processo e documentações necessárias para cada 
situação. 

 Secretaria da Saúde 

- Falta de comunicação setorial; 

- Falta de compartilhamento das informações entre as secretarias (sistema 
em rede); 

- Necessidade de criação de um projeto amplo dentro da Prefeitura, a fim de 
gerar essa rede de intercomunicação entre os diversos setores; e, 

- Ausência de infra-estrutura tecnológica, que viabilize uma ação conjunta. 
Porém é necessário também pensar em um sistema de contingência, em 
caso do sistema permanecer fora do ar. 

 Secretaria de Obras 

A grande problemática da Secretaria de Obras está atribuída à expedição da 
Certidão de Atingimento Viário. 

- Falta de informações sobre as documentações relativas ao processo, como 
identificação da área, situação, zoneamento (consulta de viabilidade), entre 
outros; 

- Muitas vezes os processos são encaminhados com um requerimento 
preenchido à mão, sem os dados básicos necessários para a expedição da 
Certidão; e, 

- A Secretaria de Obras está preparando um Ofício para ser encaminhado 
ao Pró-Cidadão, listando os documentos necessários para viabilizar a 
expedição da certidão em apenas um dia. Falta, portanto, a devida 
instrução do processo aos requerentes e aos próprios funcionários do Pró-
Cidadão; 

A Secretaria de Obras executa essa função desde 2005 (após o decreto). 
Antes, essa função era de responsabilidade da SUSP, que segundo 
representante do SINDUSCON/SC era bem executado. A sugestão é a 
alteração do agente responsável por tal processo, retornando à SUSP, que já 
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possui o entendimento do projeto, uma vez que é a mesma que realiza a 
aprovação, e possui todas as condições e elementos necessários para a 
expedição da Certidão. 

 Vigilância Sanitária 

- A vigilância conta com 4 engenheiros responsáveis pelo Habite-se 
Sanitário (análise de projetos), sendo que um 5º engenheiro já está sendo 
incorporado na equipe; 

- A estrutura pública não acompanhou o crescimento da cidade, deixando-a 
sem capacidade para atender as demandas atuais; 

- Hoje são exigidos 12 documentos para dar a entrada no processo de 
habite-se sanitário. A proposta da vigilância é diminuir essa listagem para 
apenas 4 (desburocratizando), onde é possível dar início ao processo. A 
idéia é dar agilidade ao processo, dando início ao mesmo, enquanto o 
requerente assume a responsabilidade (através de um termo de 
compromisso) de anexar os demais documentos dentro de um prazo pré-
determinado, para a continuidade do processo dentro da vigilância; 

- A vigilância já deu início ao processo de agilização, onde através de um 
mutirão conseguiu diminuir o número de processos dentro da vigilância de 
400 (em janeiro) para 70 (maio). Sendo a meta a liberação do habite-se 
num prazo de uma semana; e, 

- Falta de comunicação entre os órgãos/setores da prefeitura. 

 FLORAM 

Segundo representante, a FLORAM não possui muitas problemáticas a serem 
apontados, porém poderão aumentar quando assumirem algumas demandas 
que hoje são da FATMA. Mas, a FLORAM já está se organizando e 
estruturando suas atribuições através de Instruções normativas onde são 
listadas documentações mínimas a serem apresentadas. Lista esta que já foi 
encaminhada ao Pró-Cidadão. Porém, algumas falhas já podem ser 
apontadas, como: 

- Encaminhamento de processos sem todas as documentações exigidas.  

 Secretaria do Continente 

Poucos processos passam por essa secretaria. Não foi feito nenhuma 
reclamação ou comentário por parte do representante presente. 
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 IPUF 

- Os processos de usucapião são os mais demorados, pois a procuradoria 
encaminha em grande quantidade, e o IPUF não consegue atender a 
demanda; e, 

- A quantidade de funcionários não acompanhou o aumento da demanda da 
cidade; 

A representante do IPUF não possuía informações exatas acerca dos 
procedimentos. Ficou de verificar as informações com as demais gerências do 
IPUF.  

Ao final da reunião, o Secretário Átila fez um resumo dos comentários, 
problemáticas e dificuldades levantadas, ressaltando a possibilidade da 
criação de uma câmara técnica, com reuniões regulares para análise dos 
problemas que não está habilitado apenas um determinado órgão/setor. 
Reunião ou câmara a ser realizado com os órgãos responsáveis pelo processo 
em questão. 

Dando continuidade ao processo de debates junto aos técnicos da prefeitura, 
outras três reuniões ocorreram, envolvendo o mesmo tema, sendo convidado 
as mesmas secretarias, órgãos e instituições. 

4.2. Reunião de 31 de Maio de 2007 

Na reunião realizada no dia 31 de maio, na Secretaria da Receita, a COBRAPE, 
através do Engenheiro Wagner Nogueira, realizou uma apresentação focada nas 
propostas preliminares (linhas de ações) apresentadas no Produto 2 - Relatório 
com a Formulação Preliminar da Alternativa. Essa apresentação, em forma de 
slides, está contemplada, na íntegra, no Anexo 01. 

Estavam presentes representantes das seguintes secretarias e órgãos municipais: 
FLORAM, Secretaria da Receita, Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde, 
Secretaria do Continente, CELESC, CASAN, SUSP, Corpo de Bombeiros, 
Secretaria de Habitação, IPUF, SINDUSCON/SC e construtoras. 

Dessa reunião, o grupo presente citou algumas propostas para a melhoria dos 
trâmites dos processos como: 

- Trâmite diferenciado para os processos de aprovação de empreendimentos a 
partir de 3.000 m²; 

- Estabelecer prazos e critérios para os encaminhamentos das diversas 
tipologias de processos; 

- Débitos: encontro de contas no Habite-se; 
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- Padronização, normatização, fluxogramas, modernização, automatização, 
manualização, informatização do processo; 

- Consulta de Viabilidade on line; 

- Setor no Pró-Cidadão para resoluções de casos imediatos; e, 

- Sistema informatizado e equipamentos multidisciplinares, de forma 
transparente, indicando onde o processo está parado informando o requerente 
(rastreamento do processo). 

4.3. Reunião de 14 de Junho de 2007 

A terceira reunião foi realizada na SUSP, no dia 14 de junho, onde foram 
convidados as mesmas secretarias e representantes das reuniões anteriores, 
estando presente: Secretaria da Receita, CASAN, Secretaria de Obras, 
SINDUSCON/SC, IPUF, FLORAM, Vigilância Sanitária, SUSP, CELESC, 
Secretaria de Habitação e representantes de construtoras do município. 

Já de conhecimento do produto entregue pela consultora, os representantes 
puderam avaliar melhor o trabalho realizado, assim como as propostas 
preliminares elaboradas.  Com esse novo cenário, o grupo presente acrescentou 
mais algumas considerações como: 

- Elaboração de um sistema informatizado, com banco de dados único; 

- Evitar o “caminhar” excessivo do processo; 

- Estipular valor mínimo do débito, para isentar a dívida a fim de dar 
prosseguimento ao fluxo padrão do processo de aprovação. Hoje, quando é 
identificado o débito, o processo retorna ao Pró-Cidadão que entrará em 
contato com o requerente; 

- Certidão de Atingimento Viário: retornar a ser de responsabilidade da SUSP, 
junto com a expedição de alvará; 

- IPTU: carnê sair em nome do adquirente e não da construtora (será verificada 
a possibilidade pela Secretaria da Receita); 

- Verificar se será necessário rever decretos, leis; 

- Elencar nas propostas equipamentos e pessoal necessário para executá-las;  

- Modelo de responsabilidade (Prefeitura ou empreendedor) nos procedimentos 
de aprovação: Prefeitura Municipal de Curitiba. 

4.4. Reunião de 26 de Julho de 2007 

A quarta reunião do processo foi realizada na Procuradoria Geral do Municipío, 
em 26 de julho de 2007, e contou com a presença do Secretário Municipal de 
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Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Átila Rocha dos Santos, o Secretário 
Adjunto da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), 
Prof. Salomão Mattos Sobrinho e o Produrador Geral do Município, Sr. Jaime de 
Souza; além de outros representantes da SMHSA, Secretaria da Receita, 
Secretaria de Obras, SUSP, FLORAM, IPUF, Vigilância Sanitária, CASAN, 
CELESC, SINDUSCON/SC e representantes de construtoras do município. 

Na abertura da reunião, o Professor Salomão Mattos Sobrinho expôs o objetivo 
do evento e salientou que os assuntos da reunião iriam ser divididos em duas 
partes, sendo a primeira baseada na abordagem dos processos que estão 
parados na Prefeitura, e a segunda, no estabelecimento de procedimentos 
padrões para agilizar os processos da Prefeitura como um todo. 

Em seguida, o Secretário Átila Rocha dos Santos fez uma breve explanação 
sobre o processo que estava sendo desenvolvido pela empresa de consultoria, 
destacando a necessidade de agilizar o andamento do mesmo. 

Na seqüência deste relatório, serão apresentadas as colocações dos órgãos que 
se manifestaram de forma mais intensa no encontro. Em seguida, serão 
elencados as proposições generalizadas dos demais participantes. 

 SINDUSCON / SC (Hélio Bairros) 

- Relatou a necessidade de realizar reuniões para identificar os gargalos e 
ainda reclamou da baixa qualidade dos serviços prestados nos órgãos 
públicos, que segundo ele, é uma questão identificada por todos. Consta 
que a Procuradoria é demorada; 

- Falou sobre a necessidade de informatização da PMF, inclusive permitindo 
a entrada de projetos virtuais para aprovação e outros trâmites. Também 
sugeriu que após a entrada dos processos, os mesmos devem ser 
acompanhados on-line, de modo que o requerente tenha a possibilidade de 
verificar o andamento nos diversos órgãos municipais. Finalizou este tema 
dizendo que a tecnologia existe e está a disposção e o que falta para 
executá-la é vontade política; e, 

- Concluiu sua explanação dizendo que todo processo deve ter entrada e 
saída, ou seja, o tempo de análise dos processos enviados à Prefeitura 
deve ser coerente. Além disso, citou que muitas vezes os pareceres dos 
processos não apresentam fundamentação e esta questão deve ser 
revista. 

 PROCURADORIA (Jaime de Souza) 

- Relatou que o maior prejudicado em função da burocracia existente é o 
próprio município. Também fez comentários a respeito do reduzido quadro 
de funcionários dentro da PMF e a dificuldade que existe para que os 
mesmos exerçam todas as atividades deste órgão, muito pela falta de 
qualificação dos mesmos e da burocracia administrativa; 
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- Comentou que em breve será implantada a virtualização dos processos 
judiciais. Porém, há necessidade de normatização para os trâmites dos 
processos, normatização interna em cada órgão municipal e a necessidade 
de conceber um protocolo único; 

- Cartilhas sobre normatização para aprovação para funcionários dos órgãos 
envolvidos e requerentes (cidadãos). Citou como exemplo o Município de 
São José; 

- Sugeriu que a controladoria identifique a estrutura organizacional da 
seguinte maneira: 

a)  Quem é responsável; 

b)  Prazo; 

c)  Punição para ato em desacordo; 

d) Sugere a retomada da idéia de investir no controle interno (defender 
idéia junto ao Prefeito); 

 CELESC (Márcia) 

- Concordou com o Procurador Geral do Município em relação ao protocolo 
único e quanto à cartilha; 

- Mencionou sobre a importância da consulta de viabilidade para que este 
órgão forneça ou não energia elétrica a novos loteamentos. Este 
procedimento só pode ser executadoo após ratificação do projeto; e, 

- Colocou-se a disposição na colaboração de informações para o 
desenvolvimento da cartilha. 

 CASAN (Fernando – Assessor) 

- Relatou sobre a demora que o órgão identifica atualmente no processo de 
viabilização dos projetos; 

 SMHSA (Secretário Átila) 

- Responsabilidade de cada requerente em remeter o processo 
corretamente. Após a entrada do processo junto à Prefeitura, esta 
responsabilidade é transferida para os órgãos responsáveis por tal 
procedimento, ou seja, é a PMF que se responsabiliza sobre os requesitos 
na entrada e no atendimento. A falta da documentação necessária na 
entrada do processo atrasa o seu andamento dentro da prefeitura; 
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 Discussão e Sugestões Gerais 

- Rever o processo de emissão de Certidão de Atingimento Viário, de modo 
que o mesmo retorne a SUSP, buscando assim a preservação do índice 
construtivo; 

- Consulta prévia de débitos para então permitir a entrada de processos e 
projetos; 

- Consulta on line do encaminhamento do processo, pois no caso do habite-
se, por exemplo, é solicitado no pró-cidadão, emitido para a Secretaria da 
Receita e retorna ao Pro-Cidadão. O requerente não conhece a tramitação 
da solicitação. Há grande dificuldade de obtenção destas informações; 

- Criação de um “balcão da construção civil” no Pró-Cidadão, para atender 
somente este grupo de solicitantes; e, 

- Classificação e agrupamento dos processos, sendo tramitados 
internamente de acordo com suas características. Para facilitar visualmente 
foi sugerida a utilização de pastas com capa coloridas. 

Em resumo, após amplo debate constatou-se que, para a Agilização dos 
Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e Obras é necessário a 
implantação de normatização junto aos órgãos envolvidos, a elaboração de 
uma cartilha explícita e detalhada, equipamentos adequados, ampliação do 
número de funcionários e a capacitação dos mesmos.  

As considerações expostas nas reuniões entre a PMF e os representantes do 
SINDUSCON/SC serviram como orientação para a elaboração das linhas de 
ações apresentadas no Produto 2 desse TR, sendo posteriormente detalhadas 
no Produto 4. 



 

5. SEMINÁRIO ESPECÍFICO 
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5. SEMINÁRIO ESPECÍFICO 

Realizado em 30 de agosto de 2007, no “Plenarinho” da Câmara Municipal de 
Florianópolis, o Seminário específico do TR-10 teve como objetivo apresentar as 
proposições para Agilização dos Procedimentos de Aprovação de Loteamentos e 
Obras. A COBRAPE apresentou as proposições através de duas apresentações 
realizadas pelo Engenheiro Wagner Jorge Nogueira e pelo Engenheiro Rafael 
Fernando Tozzi. 

Foram convidados a participar do evento, representantes técnicos de diferentes 
áreas envolvidas de forma direta e/ou indireta no tema abordado. Entre eles: 

- Prefeito Municipal; 

- Câmara Municipal de Florianópolis; 

- Procuradoria Geral do Município;  

- Secretaria Municipal da Criança, Adolescente, Idoso, Família e 
Desenvolvimento Social; 

- Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão;  

- Secretaria Municipal da Administração; 

- Secretaria Municipal de Educação; 

- Secretaria Municipal da Habitação e Saneamento Ambiental;  

- Secretaria Municipal de Obras;  

- Secretaria Municipal da Receita; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Transportes e Terminais; 

- Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esportes; 

- Secretaria Municipal de Planejamento;  

- Secretaria Municipal de Governo; 

- Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos - SUSP;  

- Secretaria de Finanças;  

- Secretaria Regional do Continente;  

- Companhia Melhoramentos da Capital - COMCAP;  
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- Fundação Municipal de Esportes; 

- Fundação Cultural de Florianópolis - Franklin Cascaes; 

- Fundação Municipal do Meio Ambiente - FLORAM;  

- Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis - IGEOF;  

- Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF;  

- 1º Batalhão de Bombeiros Militar; 

- Corpo de Bombeiros Militar – Fpolis; 

- Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC; 

- Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN; 

- Caixa Econômica Federal – CEF; 

- Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE; 

- Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON; 

- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/SC; 

- Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF; 

- Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL; e, 

- Instituto de Arquitetos do Brasil/SC - IAB/SC; 

5.1. Ata 

Durante o Seminário foi executado um registro escrito através de ata, gravação de 
áudio e vídeo de todo o evento. A ata está descrita na seqüência.  
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ATA DO SEMINÁRIO ESPECÍFICO SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
AGILIZAÇÃO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS E OBRAS 

 

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e sete, às quatorze horas e trinta 
minutos, no Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis, à Rua Anita 
Garibaldi, n° 35 – Centro Legislativo Municipal de Florianópolis/SC, formou-se o 
Grupo Técnico do Sub-Programa de Desenvolvimento Institucional do Programa 
Habitar Brasil – BID, em evento promovido pela Secretaria de Habitação. A 
abertura do Seminário foi dirigida pelo Professor Salomão Mattos Sobrinho, 
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental – SMHSA e Coordenador Geral do Grupo Técnico do Sub-Programa de 
Desenvolvimento Institucional do Programa Habitar Brasil – BID, que inicialmente 
apresentou as autoridades presentes e compôs a mesa principal do evento. Após 
uma breve introdução dos objetivos do Plano de Trabalho, o Prof. Salomão 
Mattos Sobrinho abriu espaço para que o presidente do SINDUSCON/SC, 
Engenheiro Hélio Bairros, explanasse a respeito do trabalho que está sendo 
desenvolvido. Em seu discurso, o Engº. Hélio Bairros fez alguns comentários a 
respeito do Poder Público, ressaltando os três preceitos básicos que impulsionam 
o desenvolvimento de um Município, sendo eles: Reforma Administrativa, Política 
Empresarial e Ética. Manifestou também a respeito das elevadas cargas 
tributárias cobradas pelo Município e sobre as denúncias referentes ao caso da 
“Moeda Verde”. Alertou os presentes que cerca de 30% das moradias do 
Município de Florianópolis estão localizadas em áreas de risco e que 60% dessas 
construções são ilegais. Para finalizar, afirmou que a atual situação do Município 
de Florianópolis pode ser revertida, mas para que isto aconteça, é necessário que 
o Poder Público demonstre maior “vontade política”. Com o encerramento da 
explanação do Engº. Hélios Bairros, o Coordenador Geral do Grupo Técnico, Prof. 
Salomão Mattos Sobrinho, passou a palavra para que o Engº. Wagner Nogueira 
da COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, consultora 
contratada para desenvolver o trabalho proposto, apresentasse as etapas que 
estão sendo desenvolvidas para a Agilização dos Procedimentos de Aprovação 
de Loteamentos e Obras. Em sua apresentação, o Engº. Wagner Nogueira 
abordou as quatro linhas de ações sugeridas pela COBRAPE para agilização dos 
procedimentos internos da Prefeitura. Detalhou também, de maneira sucinta, os 
produtos que já haviam sido desenvolvidos até o momento, destacando alguns 
pontos que foram julgados mais importantes para o desenvolvimento do processo. 
Para finalizar sua apresentação, o Engº. Wagner Nogueira esclareceu que o 
projeto estava em desenvolvimento e que o detalhamento das quatro linhas de 
ações seriam apresentadas na palestra seguinte, pelo Engº. Rafael Tozzi, 
também da COBRAPE. Em sua apresentação, o Engº. Rafael Tozzi detalhou as 
atividades propostas para agilizar os procedimentos de aprovação de loteamentos 
e obras, abordando primeiramente o “Foco no Empreendedor”, onde expôs que o 
atual sistema utilizado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis está 
excessivamente centralizado na SUSP, sendo necessário transmitir um pouco da 
responsabilidade do tempo de análise para o empreendedor, de forma que ele 
tenha a possibilidade de contribuir com a celeridade do processo. Em seguida, 
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detalhou a informatização dos processos da PMF, abordando a Consulta de 
Viabilidade, a Aprovação de Projetos e o Acompanhamento da Tramitação on-
line. Neste momento houve uma interrupção da apresentação por parte da 
representante da Secretaria Municipal da Receita, Sra. Jaqueline Martins, que se 
pronunciou a respeito do software BETHA, dizendo que o sistema já está 
disponível on-line para o requerente. O Engº. Hélio Bairros contestou a 
informação, dizendo que os profissionais da prefeitura não sabem utilizar o 
recurso e que, portanto, o mesmo não funciona. Concluindo o assunto, o Engº. 
Rafael Tozzi comentou a necessidade de se realizar um treinamento para os 
profissionais da prefeitura, para que os mesmos utilizem o BETHA de maneira 
correta e padronizada. Prosseguindo com a apresentação, o Engº. Rafael Tozzi 
comentou sobre a definição do Enquadramento das Solicitações, através da 
definição de classes homogêneas e o desenvolvimento de fichas cadastrais 
caracterizadas por cores, e também da criação de uma Comissão Integrada para 
Análise de Projetos Especiais (CIAPE), com o intuito de agilizar a aprovação de 
Processos de Interesse Social e também de Projetos de Grande Porte. O Engº. 
Hélio Bairros questionou sobre o funcionamento do CIAPE, sendo prontamente 
respondido pelo palestrante que, em seguida, finalizou sua apresentação. Neste 
momento, o coordenador da COBRAPE Curitiba, Engº. Carlos Eduardo Curi 
Gallego, encerrou a participação da consultora no Seminário e esclareceu que 
todas as idéias expostas nestes encontros são avaliadas e, quando pertinente, 
incluídas no escopo do trabalho que está em desenvolvimento. Dando 
prosseguimento ao Seminário, o Prof. Salomão Mattos Sobrinho convocou que as 
autoridades retornassem à mesa principal do evento e abriu o espaço para que 
fossem realizadas contribuições, por parte dos presentes, a respeito do trabalho 
apresentado. Abrindo os trabalhos, o Secretário de Habitação e Saneamento 
Ambiental, Senhor Átila Rocha dos Santos, comentou de maneira geral as 
proposições expostas pela consultora, focando principalmente os Projetos de 
Grande Porte, onde destacou a necessidade de trabalhar o entorno das diretrizes 
que cercam esse tipo de projeto. Em seguida, abrindo o debate, o Engº. Hélio 
Bairros, presidente do SINDUSCON/SC, elogiou a proposta de criação da CIAPE 
e destacou a necessidade de definir o conceito de Projetos de Grande Porte. 
Albertino Ronchi, arquiteto da SUSP, elogiou a COBRAPE pelas proposições 
apresentadas e comentou de maneira específica o modelo da Consulta de 
Viabilidade, pois na sua opinião é necessário separá-lo em duas etapas devido ao 
aspecto de atestado que algumas das consultas podem ter para a PMF. Para 
esses casos, a Consulta de Viabilidade não poderia ser informatizada, pois seria 
necessária a aprovação de algum funcionário da SUSP através de uma 
assinatura. Outro aspecto abordado pelo Arq. Albertino Ronchi foi a respeito da 
Aprovação de Projetos; para ele, esta etapa deveria ser terceirizada pelo 
requerente, pois o atual quadro de funcionários da SUSP não suporta tal 
demanda. Rodolfo Siegfried Matte Filho, da Divisão de Normas Urbanísticas da 
SUSP, solicitou que a consultora estendesse o estudo, além dos fluxos de 
processo, para os recursos humanos disponíveis na PMF, pois nos últimos anos 
houve uma redução de 16 para nove funcionários na SUSP. A respeito da CIAPE, 
comentou que talvez seja necessário que a mesma seja permanente, pois o 
tempo de análise para aprovação de um projeto é elevado, cerca de 10 dias. 
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Concluindo sua análise, discursou a respeito da defasagem nos recursos da 
informática da PMF e mais uma vez expressou a necessidade de revisar o 
número de funcionários disponíveis para cada setor da prefeitura. O vereador 
Márcio José Pereira de Souza comentou sobre a importância da realização da 
reforma nos fluxos dos processos da PMF e expressou a importância do 
seminário, sugerindo que o mesmo procedimento fosse estendido para outros 
casos e secretarias. A Arquiteta Cibele Lorenzi (SMHSA), expressou sua 
preocupação em relação aos projetos de pequeno porte, que não estarão 
incluídos nos processos de interesse social, e também sobre o acesso das 
pessoas carentes a internet e aos processos informatizados. O Secretário de 
Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Átila Rocha dos Santos, comentou sobre 
as proposições sugeridas pela COBRAPE, porém de maneira mais específica. O 
Secretário iniciou seu discurso expressando os problemas que a PMF enfrentaria 
para introduzir a consulta de viabilidade via internet e comentando sobre o limite 
da responsabilidade do requerente no andamento do processo. Também 
comentou sobre algumas das proposições sugeridas no debate, como a 
terceirização da etapa de aprovação de projetos e o aumento do quadro de 
funcionários da prefeitura. Elogiou a iniciativa para composição da CIAPE e 
explicou que a revisão do código de obras do município de Florianópolis está em 
desenvolvimento. Após a explanação do Secretário Átila Rocha dos Santos, o 
Engº. Wagner Nogueira da COBRAPE tomou a palavra para comentar algumas 
das declarações, entre elas, a proposição do Arq. Albertino Ronchi que propôs 
que a consulta de viabilidade fosse realizada em duas fases, e a da Arq. Cibele 
Lorenzi que comentou sobre os projetos de pequeno porte. Por último ressaltou 
que o projeto de Leis do Município de Florianópolis faz parte do escopo de outro 
projeto contratado pela prefeitura, não estando, portanto, enquadrado no 
desenvolvimento dessas atividades. Finalizando as atividades, o Arquiteto João 
Maria Lopes concordou com a necessidade de aumentar o quadro de funcionários 
da PMF e comentou sobre o desenvolvimento do Plano Diretor Participativo do 
Município de Florianópolis e dos outros projetos contratados pelo Programa do 
BID. Com o final do debate, o Professor Salomão Mattos Sobrinho agradeceu a 
presença de todos e passou a palavra para que o Engº. Hélio Bairros realizasse 
suas últimas considerações, finalizando assim as atividades do Seminário. Neste 
ponto finalizou-se a reunião, e lavrou-se a presente Ata, redigida por Gisele 
Leopoldo. 
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5.2. Síntese dos Comentários e Recomendações Extraídas do Seminário Interno 

Com o intuito de sintetizar as principais contribuições realizadas no 
desenvolvimento do Seminário específico do TR 10, serão relacionados a seguir 
os principais tópicos discutidos pelo Grupo Técnico: 

a) A criação da Comissão Integrada para Análise de Projetos Especiais (CIAPE) 
teve boa aceitação por parte dos participantes do Seminário do TR 10. Dentre 
os comentários realizados, não houve nenhuma manifestação contrária a esta 
proposição. O próximo passo será aprofundar os estudos sobre a proposição e 
detalhar de maneira mais específica, de modo que a mesma atenda a 
demanda do município de Florianópolis; 

b) A informatização de alguns dos processos da PMF também foi bem aceita 
pelo Grupo Técnico, entretanto, alguns técnicos demonstraram certa 
preocupação com a infra-estrutura que os órgãos da prefeitura possuem 
atualmente e também com as pessoas que, eventualmente, não tenham 
acesso a informática. Dessa forma, as propostas deverão solicitar que a PMF 
disponha, por um tempo ainda indeterminado, a estrutura física para os 
solicitantes que optarem pela utilização deste serviço; 

c) Em relação a emissão da Consulta de Viabilidade via internet foi proposto que 
esta etapa seja dividida em duas, pelo fato de alguns processos de Consulta 
de Viabilidade terem caráter de atestado, o que impossibilita que a mesma 
seja informatizada por completo; 

d) O quadro de funcionários dos setores da prefeitura também foi exaustivamente 
discutido no debate. De acordo com os servidores públicos, o número de 
profissionais capacitados para participarem nestes trabalhos tem diminuído no 
decorrer dos anos, enquanto o número de processos tem aumentado. Apesar 
de considerar um assunto relevante no processo de agilização dos 
procedimentos de loteamentos e obras, a avaliação da estrutura de 
funcionários da PMF não faz parte do escopo do trabalho que está sendo 
desenvolvido; e, 

e) A disponibilização do sistema BETHA na internet, com o intuito que o 
requerente tenha a possibilidade de acompanhar a tramitação do seu 
processo on-line, também gerou alguns comentários no debate. O sistema é 
uma ferramenta poderosa para acompanhamento de processos. Como forma 
de torná-la mais produtiva, a PMF poderá estruturar a realização de um 
treinamento dos funcionários, de modo que os mesmos passem a utilizar o 
BETHA de maneira padronizada em todos os setores da Prefeitura Municipal. 

De maneira geral, o Seminário foi bastante produtivo para o desenvolvimento do 
projeto, pois muitas das proposições apresentadas puderam ser consolidadas 
pelo Grupo Técnico e outras sugeridas poderão ser acrescentadas de modo a 
buscar a satisfação de todos os envolvidos com os procedimentos de aprovação 
de loteamentos e obras. 
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5.3. Lista de Presença 

Nome Secretaria / Órgão / Instituição 

01 Ézio Librizzi Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASFEL 

02 Thiago V. Battaglia Bautec Construções 

03 Carlos Alberto Silva BEO Engenharia 

04 Guilherme Farias Caixa Econômica Federal 

05 Fernando Barros 

06 Samuel Sandrini Netto 

CASAN 

07 Carlos Eduardo Curi Gallego 

08 Gisele Leopoldo 

09 Rafael Fernando Tozzi 

10 Wagner Jorge Nogueira 

COBRAPE - Cia Bras de Projetos e Empreendimentos 

11 Jurandir da Cunha COMCAP 

12 Jailson Osni Godinho Corpo de Bombeiros 

13 Márcia Quartier CRC/SC 

14 Nelson Noronha Empreendimentos Imobiliários ZITA 

15 Bruno Palha FLORAM 

16 Cristina Maria da Silveira Piazza Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/SC 

17 Márcia Oliveira Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) 

18 Gabriela Teixeira 

19 Marília Teixeira 

JAT Engenharia 

20 Andréa Silva Fenner Magno Martins Engenharia 

21 Jaqueline Martins Secretaria Municipal da Receita 

22 Mário Carvalho e Silva Garcia Secretaria Municipal de Educação 

23 Alba Regina Salvador Trintini Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA) 
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Nome Secretaria / Órgão / Instituição 

24 Américo Pescador 

25 Átila Rocha dos Santos 

26 Cibele Assmann Lorenzi 

27 João Maria Lopes 

28 Salomão Mattos Sobrinho 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMSHA) 

29 Rafael Hahne Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

30 Albertino Ronchi 

31 Rodolfo Siegfried Matte Filho 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP) 

32 Nei João da Silva Secretaria Municipal do Continente 

33 Décio Sarda Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (SESCON) 

34 Aloísio dos Santos Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de Santa Catarina - SESCON/SC 

35 Andresa Mendes 

36 Hélio Bairros 

37 Rosangela Longhi 

SINDUSCON/SC 

38 Márcio José Pereira de Souza Vereador do Município de Florianópolis 

39 Naro Cícero Pereira Ramos Vigilância da Saúde 

40 Roberto Rita Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) 

41 Anita Pires  

42 Fábio Queiroz  

43 José Gaidzinski Pereira  

44 Silvério Simovi  

45 Taciana Damiani  
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5.4. Programação 

O evento realizado em 30 de agosto de 2007 teve uma duração de 
aproximadamente duas horas. A programação foi a seguinte: 

Horário Pauta 

14:20 hs Abertura 

14:30 hs Palestra – Engº Wagner Nogueira 

14:45 hs Palestra – Engº Rafael Tozzi 

15:25 hs Plenária 

16:00 hs Encerramento 

 

5.5. Infra-Estrutura 

O evento foi realizado no Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis, 
localizada na Rua Anita Garibaldi, n° 35 – Centro – Florianópolis – SC. O local era 
provido de equipamentos de som e de projeção.  

A seguir, é apresentada a cópia do ofício de solicitação do local para realização 
do seminário. 
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5.6. Divulgação 

A divulgação ocorreu por meio de convites enviados pela Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento Ambiental diretamente para as demais Secretarias, 
órgãos e instituições.  

O modelo do convite encontra-se a seguir: 

 



 

ANEXO 01 – APRESENTAÇÕES 



 

ANEXO 01 

APRESENTAÇÕES 

 

A seguir, serão apresentados na íntegra, os slides das apresentações realizadas 
pela COBRAPE durante o desenvolvimento dos produtos. 

 

a)  Seminário Interno; 

b)  Reunião de 31 de maio de 2007; e, 

c)  Seminário Específico TR-10. 



 

a) Seminário Interno 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 



 

b) Reunião 31 de maio de 2007 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

c) Seminário Específico TR-10 

-   Apresentação do Engº. Wagner Nogueira 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS

PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID

CONTRATO 127.993-87/01

Agilização dos Procedimentos de 
Loteamentos e Obras
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COBRAPE – Cia. Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos

Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento 

Ambiental
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Reformulação das práticas e 
mecanismos que permitam a agilização 

dos procedimentos de aprovação de 
loteamentos e obras, no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis

Objetivo
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Análise e Diagnóstico da Situação Atual
Elaboração de Proposta Alternativa

Divulgação
Sistema Informatizado de apoio à SUSP

Atividades
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Importância da SUSP e do PRÓ-CIDADÃO
Processo excessivamente focado na SUSP

Falta de padronização
Solicitações incompletas

Inexistência de processo para casos especiais

Principais pontos do 
Diagnóstico
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Fluxograma 
típico 
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Análise de
quantitativos 

Processos (exceto consulta de viabilidade) 
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). 
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Análise do Diagnóstico
Estabelecimento de diretrizes

Discussão com PMF e entidades 
interessadas

Detalhamento

Elaboração de Alternativas
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Foco no empreendedor
Informatização de Processos

Enquadramento da solicitação
Novas instâncias de análise de processos

Monitoramento

Diretrizes 
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Retirar sobrecarga da SUSP
Envolver mais o empreendedor
Consultar órgãos previamente

Dar entrada com documentação 
consolidada

Reduzir prazos de fluxo entre órgãos

Foco no empreendedor
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Redução do envolvimento da SUSP
Redução do volume de documentos

Padronização das respostas ao 
empreendedor

Processamento via Internet

Informatização de Processos
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Padronização da tipologia de solicitações
Elaboração de check-list

Maior efetividade do PRÓ-CIDADÃO
Tramitação mais eficiente na SUSP

Enquadramento da solicitação

 



 

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

Criação de procedimento específico
Instalação de estrutura própria para 

análise

Processo para casos especiais 
(interesse social – empreendimentos 

de grande porte)
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Geoprocessamento
Internet - Intranet

Modernização Tecnológica
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Relatórios periódicos de desempenho
Estabelecimento de metas

Monitoramento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  Apresentação do Engº. Rafael Tozzi 
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SEMINÁRIO
AGILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

DE LOTEAMENTOS E OBRAS

TR 10

Florianópolis, agosto de 2007
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AGILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Foco no empreendedor

Enquadramento da Solicitação

Informatização do Processo

- Consulta de Viabilidade

- Aprovação de Projetos

- Acompanhamento da 
tramitação

Comissão Integrada para Análise 
de Projetos Especiais - CIAPE
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FOCO NO EMPREENDEDOR
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Centralização na SUSP; e,

Tramitação do processo.

Requerente ativamente no processo; 
Tempo de análise:

SUSP

Requerente
SUSP

FLUXOGRAMA GERAL (ATUAL)(ATUAL)
FLUXOGRAMA GERAL (PROPOSTA)(PROPOSTA)

FOCO NO EMPREENDEDOR
INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO

 



 

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

FOCO NO EMPREENDEDOR

CONSEQCONSEQÜÜÊNCIA:ÊNCIA: o requerente buscará as informações  
complementares necessárias antes da entrada do 
processo no Pró-Cidadão e na SUSP; com isso,

O processo chega na SUSP de acordo com as diretrizes 
exigidas pelos órgãos responsáveis pela aprovação.

Resultados
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INFORMATIZAÇÃO DO 
PROCESSO
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INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO

OBJETIVOOBJETIVO

Reduzir o tempo de análise e a tramitação dentro dos 
órgãos da PMF.

AAÇÇÕES PARA A AGILIZAÕES PARA A AGILIZAÇÇÃO DOS PROCEDIMENTOSÃO DOS PROCEDIMENTOS

(a) Consulta de viabilidadeConsulta de viabilidade via internet;
(b) Processo de AprovaAprovaçção de Projetosão de Projetos; e,
(c) Acompanhamento da TramitaAcompanhamento da Tramitaççãoão on-line dos processos.
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CONSULTA DE VIABILIDADE VIA 
INTERNET
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CONSULTA DE VIABILIDADE

CONSULTA DE VIABILIDADE:CONSULTA DE VIABILIDADE: informa o empreendedor 
sobre os parâmetros permissparâmetros permissííveisveis para o local onde se 
deseja realizar determinada obra (zoneamento, 
informações urbanísticas e restrições e condicionantes).

morosidade do processo:
elevado fluxo de processos; e,

tramitação entre  setores internos da PMF.

Modelo Modelo 
AtualAtual
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ETAPAS DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO

ETAPA 1
CONSULTA DE 

VIABILIDADE NO 
PRÓ-CIDADÃO

ETAPA 2
MODELO 

PRELIMINAR DE 
EMISSÃO DE 
CONSULTA 

ETAPA 3
MODELO 2 DE 
EMISSÃO DE 
CONSULTA 

ETAPA 4
MODELO IDEAL

PLANO DIRETOR 
SUSP (PROCESSO 
SIMPLES)

MAPA DIGITAL COM 
INFORMAÇÕES DO 
ZONEAMENTO

NÃO HÁ EMISSÃO 
DE CONSULTA VIA 
INTERNET

PRINCIPAIS 
INFORMAÇÕES DE 
INTERESSE DO 
SOLICITANTE

IDENTIFICAÇÃO 
DO LOTE PELO 
MAPA BASE

EMISSÃO DA 
CONSULTA VIA 
INTERNET

PRINCIPAIS 
INFORMAÇÕES DE 
INTERESSE DO 
SOLICITANTE

IDENTIFICAÇÃO 
DO LOTE PELA 
INSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA 
(AGILIDADE)

IDENTIFICAÇÃO 
DO LOTE PELA 
INSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA 
(AGILIDADE)

EMISSÃO DA 
CONSULTA VIA 
INTERNET

ZONEAMENTO USO 
E OCUPAÇÃO 
ÁRVORE        
ÁREAS VERDES 
INFRA-ESTRUTURA

CONSULTA DE VIABILIDADE
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CONSULTA DE VIABILIDADE

Será proposta a criação de uma Junta de 
Assessoria Especial ao Empreendedor – JAEE, 
com o objetivo de orientá-lo em relação as 
normas e procedimentos da Prefeitura, mediante 
o pagamento de uma taxa especial;
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APROVAÇÃO DE PROJETOS
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APROVAÇÃO DE PROJETOS

OBJETIVO OBJETIVO 

Agilizar o andamento do processo e reduzir o número de 
análises realizadas pelos profissionais da SUSP. 
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REDUÇÃO NO TEMPO DE ANÁLISE

EMPREENDEDOR REGULAMENTAÇÕES IMPOSTAS PELA 
PREFEITURA

ENTRADA NO 
PROCESSO

PRÓ-CIDADÃO

APLICATIVO

ANÁLISE PRÉVIA 
PARA A 

APROVAÇÃO DE 
PROJETOS

FORMULÁRIO
DADOS:

REQUERENTE
LOTE

EDIFICAÇÃO

VIA INTERNET
TERMINAL 

PRÓ-CIDADÃO  

Dados do Proprietário e Profissionais 

Nome do Proprietário: 

Responsável pelo Projeto: 

CREA: ART: 

Dados do Lote 

Endereço: 

Inscrição Imobiliária: Zoneamento: 

Área do Lote (m²): Área Atingida (m²): 

Dados da Edificação 

Uso da Edificação: 

Área da Edificação (m²): Taxa de Ocupação (%): 

Cota do Terreno (m): Número de pavimentos: 

Elevadores: Muro frontal: 

 

Dados do Proprietário e Profissionais 

Nome do Proprietário: 

Responsável pelo Projeto: 

CREA: ART: 

Dados do Lote 

Endereço: 

Inscrição Imobiliária: Zoneamento: 

Área do Lote (m²): Área Atingida (m²): 

Dados da Edificação 

Uso da Edificação: 

Área da Edificação (m²): Taxa de Ocupação (%): 

Cota do Terreno (m): Número de pavimentos: 

Elevadores: Muro frontal: 

 

APROVAÇÃO DE PROJETOS
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Dados do Proprietário e Profissionais 

Nome do Proprietário: 

Responsável pelo Projeto: 

CREA: ART: 

Dados do Lote 

Endereço: 

Inscrição Imobiliária: Zoneamento: 

Área do Lote (m²): Área Atingida (m²): 

Dados da Edificação 

Uso da Edificação: 

Área da Edificação (m²): Taxa de Ocupação (%): 

Cota do Terreno (m): Número de pavimentos: 

Elevadores: Muro frontal: 

 

REDUÇÃO NO TEMPO DE ANÁLISE

PROCESSO 
INDEFERIDO POR 
IRREGULARIDADE

PROCESSO 
PROTOCOLADO

EMISSÃO DE SENHA

ENTRADA DO 
PROCESSO NA 
SUSP COM O 

ARQUIVO DIGITAL

APROVAÇÃO DE PROJETOS

OU
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APROVAÇÃO DE PROJETOS

A vantagem de enviar o arquivo após a realização da 
Etapa 1 (AnEtapa 1 (Anáálise Prlise Préévia)via) está na diminuição do tempo de 
análise; pois,

Resultados

O encaminhamento do projeto com as especificações, de 
acordo com as regulamentações municipais, permite que 
os profissionais responsáveis pela análise levem menos 
tempo para emitir um parecer.
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APROVAÇÃO DE PROJETOS

A consulta de viabilidade, via internet,  deverá estar em 
funcionamento, pois é através dela que o solicitante obterá
as informações referentes ao zoneamento, uso e 
ocupação de solo e parâmetros de permissividade, 
necessários para a elaboração do Projeto.Projeto.

Mesmo após o início do funcionamento do sistema, via 
internet,  para AprovaAprovaçção de Projetosão de Projetos, será necessário 
disponibilizar uma estrutura física, por um tempo ainda 
indeterminado, para atender os solicitantes que não 
tiverem acesso fácil à internet.
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ACOMPANHAMENTO DA 
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
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ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Sistema Atual BETHA:Sistema Atual BETHA: protocolo integrado que registra a 
entrada dos processos e o encaminhamento dentro dos 
setores da PMF.

Maior agilização na verificação de pendências; e,
Acompamento on-line do desenvolvimento das atividades.

A proposta de informar o solicitante sobre a tramitação do 
processo, dentro dos órgãos e setores da PMF, deverá
ocorrer através da utilização do atual sistema de 
acompanhamento interno, o BETHA.

Resultados
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ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Treinamento para os usuários;
Padronização no preenchimento; e,
Consulta via internet (senha Pró-Cidadão).

PROCEDIMENTOS PARA VIABILIZAR O PROCESSOPROCEDIMENTOS PARA VIABILIZAR O PROCESSO
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ENQUADRAMENTO DA 
SOLICITAÇÃO
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ENQUADRAMENTO DA SOLICITAÇÃO

OBJETIVOOBJETIVO

Classificar as solicitações existentes em classes classes 
homogêneashomogêneas, através do reconhecimento das suas 
características e a apresentação das demandas 
necessárias para enquadrá-las.
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ENQUADRAMENTO DA SOLICITAÇÃO

Elaboração de fichas cadastraisfichas cadastrais para as classes 
homogêneas, informando o solicitante sobre a 
documentação necessária para a abertura do processo;

PROCEDIMENTOS PARA VIABILIZAR O PROCESSOPROCEDIMENTOS PARA VIABILIZAR O PROCESSO

Para cada classe, a ficha será representada por uma cor cor 
especespecííficafica, facilitando o encaminhamento do processo 
para os setores responsáveis por sua análise; 

Disponibilizar as fichas na internet e, também, em versão 
impressa nas sedes do Pró-Cidadão, para que o 
solicitante tenha mais de uma opção para obtê-las. 
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ENQUADRAMENTO DA SOLICITAÇÃO
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Comissão Integrada para Análise 
de Projetos Especiais
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COMISSÃO INTEGRADA PARA A ANÁLISE DE 
PROJETOS ESPECIAIS - CIAPE

A Comissão Integrada para a AnComissão Integrada para a Anáálise de Projetos lise de Projetos 
Especiais (CIAPE)Especiais (CIAPE) tem como objetivo agilizar a tramitação de 
processos que tenham como característica o interesse do 
município.

Esta Comissão deverá analisar, num primeiro momento, os 
Processos de Interesse Social Processos de Interesse Social e os Projetos de Grande Projetos de Grande 
PortePorte. Com a consolidação da CIAPE, outros processos 
poderão ser integrados no grupo de análises.
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O PROCESSO DE INTERESSE 
SOCIAL
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O PROCESSO DE INTERESSE SOCIAL

Os Processos de Interesse SocialProcessos de Interesse Social, devido as suas 
características específicas, deverão receber um tratamento tratamento 
diferenciadodiferenciado no momento de sua análise;

Serão analisados pela Comissão Integrada para AnComissão Integrada para Anáálise lise 
de Projetos Especiais (CIAPE)de Projetos Especiais (CIAPE), que deverá contar com a 
participação de todas as secretarias envolvidas com os 
processos de aprovação de loteamentos e obras, tendo a 
Secretaria de Habitação como coordenadora.
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O PROCESSO DE INTERESSE SOCIAL

Inicialmente, propõe-se que as reuniões sejam 
realizadas uma vez por mês; e,

Caso o volume de processos seja insuficiente 
para ser analisado em uma reunião mensal, a 
periodicidade deverá ser aumentada.

PERIODICIDADEPERIODICIDADE
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OS PROJETOS DE GRANDE 
PORTE
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OS PROJETOS DE GRANDE PORTE

Assim como os Processos de Interesse Social, os 
Projetos de Grande PorteProjetos de Grande Porte deverão ser analisados de 
maneira diferenciada, pois apresentam um grau de 
complexidade e interferência.

Além disso, representam um fator relevante na economia 
do Município, o que credencia o requerente deste tipo de 
projeto, a receber tal tratamento.

A definição do conceito de “Grande Porte” deverá ser 
objeto de discussão específica a ser realizada nas 
Secretarias intervenientes.
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ANEXO 02 

FOTOS DAS REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO DAS REUNIÕES                 
COM A PREFEITURA E SINDUSCON / SC 

As reuniões realizadas na Prefeitura Muncipal de Florianópolis sobre a agilização 
dos procedimentos de aprovação de loteamentos e obras, foram registradas pelo 
SINDUSCON/SC, que esteve sempre presente. Os principais pontos do debate, 
assim como as conclusões do mesmo, foram divulgadas no Informativo do 
Sistema SINDUSCON/SC. A seguir estão expostas algumas fotos relativas a 
estes eventos. 

 Reunião de 31de maio de 2007, realizada na Secretaria de Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Grupo de Trabalho reunido no dia 31/05/2007 na Secretaria de Habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02:  Apresentação do Engº. Wagner Nogueira das propostas preliminares em 

reunião realizada no dia 31/05/2007, na Secretaria da Receita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03:  Apresentação das Propostas Preliminares na reunião do dia 31/05/2007, na Secretaria 

da Receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04:  Reunião realizada no dia 31/05/2007, na Secretaria da Receita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05:  Engº. Hélio Bairros, presidente do SindusCon/SC, na reunião realizada no dia 

31/05/2007 na Secretaria da Receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06:  Técnicos da Prefeitura e representantes do SINDUSCON/SC presentes na reunião do 

dia 31/05/2007, na Secretaria da Receita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07:  Debate técnico na reunião realizada no dia 31/05/2007, na Secretaria da Receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08:  Secretário da Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Átila Rocha, Secretário da 

Receita, Sr. Carlos Roberto de Rolt e Secretário Adjunto da Habitação e Saneamento 

Ambiental, Sr. Salomão Mattos Sobrinho, na reunião realizada no dia 31/05/2007. 



 

 Reunião de 14 de junho de 2007, realizada na Secretaria de Urbanismo e 
Serviços Públicos (SUSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 09:  Debate sobre as propostas preliminares apresentadas pela COBRAPE na reunião do 

dia 14/06/2007. 

 Reunião de 26 de julho de 2007, realizada na Procuradoria 

 
Foto 10:  Equipe do Grupo Técnico reunido na reunião realizada no dia 26/07/2007 na 

Procuradoria. 



 

 Seminário Específico TR 10 (31/08/2007) 

 
Foto 11:  Mesa de abertura do Seminário Específico TR 10 com a presença do Secretário 

Adjunto da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Salomão Mattos 

Sobrinho. 

 
Foto 12:  Participantes do Seminário Específico TR 10. 



 

 
Foto 13:  Participação de diversas Secretarias, órgãos e intituições no Seminário. 

 
Foto 14:  Engº Wagner Nogueira (COBRAPE) apresentando o projeto.  



 

 
Foto 15:  Mesa de encerramento (esq-dir): Vereador Márcio José Pereira de Souza; Secretário 

de Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Átila Rocha dos Santos e Secretário 

Adjunto da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental Professor 

Salomão Mattos Sobrinho. 
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