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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Relatório 1 – Definição da Metodologia e 
Critérios para a Realização dos Trabalhos”, elaborado no âmbito do                   
Contrato nº 0243/SMHSA/2006, que tem como objeto a “Elaboração e 
Implementação de Estudos e Projetos para a Revisão do Código de Obras do 
Município 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 

Quando se alude à necessidade de revisão do Código de Obras, objeto central do 
presente trabalho, obviamente devem ser invocados os conceitos e a histórica 
importância desse instrumento no controle das construções urbanas, 
diversamente do controle urbanístico, que cuida da integração do edifício na 
cidade com vistas à sua harmonização ao complexo urbano. 

Como bem esclarece o eminente jurista Hely Lopes Meirelles1, “o controle das 
construções urbanas é atribuição específica do município, não só para assegurar 
o ordenamento da cidade em seu conjunto, como para certificar-se da segurança, 
da salubridade e da funcionalidade de cada edificação, individualmente 
considerada. Esse é o controle técnico-funcional da construção, referente à sua 
estrutura e ao seu uso individual...”. Prossegue o autor afirmando que o controle 
das construções se exercita, pois, sob dois aspectos: o controle coletivo, para o 
ordenamento urbano; e o individual, para a adequação da estrutura à função da 
obra. Daí a necessidade de existência e da necessária integração entre as 
normas de uso e ocupação do solo, parcelamento urbano e o Código de Obras, 
cuja articulação é ainda mais profícua e necessária ante as diversas 
possibilidades e oportunidades de desenvolvimento municipal motivadas pelo 
Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01). 

De fato, mesmo que o Código de Obras, como elemento de legislação edilícia, 
não se confunda com as demais normas de ordenamento territorial e urbano, 
deve a elas se integrar, cuidando-se, todavia, de tratar exclusivamente das obras 
no seu aspecto estrutural e funcional, deixando os outros ângulos da construção 
para as leis de zoneamento e regulamentos complementares de organização da 
cidade e do direito de construir. Essa é uma questão essencial a ser considerada 
no presente trabalho, evitando que sobreposições, misturas e combinações 
indesejáveis entre as normas edilícias e urbanas ocorram durante a revisão do 
Código de Obras de Florianópolis. 

Ponderados os aspectos intrínsecos à existência e à natureza do Código de 
Obras – e à desejável integração com as políticas urbanas municipais - há que se 
levar em conta o objetivo central da presente contratação, quando estabelece que 
as ações propostas visam definir padrões específicos para habitações populares 
que dêem respaldo legal à implementação da Política Habitacional do Município. 

Fica bem claro que a pretendida revisão do Código de Obras tem como finalidade 
precípua incluir, no corpo da lei, elementos relacionados à inclusão social, 
reconhecendo-se o direito da população menos favorecida à habitação e, mais 
que isso, à segurança construtiva, à salubridade, ao acesso às estruturas e 
dispositivos de conforto ambiental, etc., contando-se, para isso, com regras, 
critérios, normas e procedimentos para a implantação, manutenção (e assistência 
técnica), administração e licenciamento das obras. 

                                                 
1  In: “Direito Municipal Brasileiro” – Hely Lopes Meirelles – 9a Edição Atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e 

Célia Marisa Prendes. p.403 
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Essas premissas, assinale-se, devem orientar toda a realização dos trabalhos, 
prevendo a realização de consultas, pesquisas, levantamentos, diagnósticos e 
análises de uma série de documentos, legislações, planos e políticas municipais, 
os quais serão organizados e trazidos à discussão juntamente com os órgãos da 
prefeitura e demais agentes intervenientes do processo. A esse respeito, os 
Termos de Referência preconizam que “esta revisão deverá ocorrer a partir de 
uma metodologia que contemple uma participação sistematizada de distintos 
agentes diretamente envolvidos da Prefeitura, das entidades de classe e de 
outros segmentos da sociedade civil”, condição esta fundamental para dar 
seqüência e a unidade desejada ao trabalho. Esta articulação, aliás, é um dos 
pontos chave do planejamento tático da Consultora, cuja estratégia metodológica 
– apontada no presente relatório - cuidou de ressaltar. 

O presente documento, por fim, foi estruturado a partir de um capítulo inicial e 
introdutório com reflexões prévias sobre a cidade e sobre o papel do Código de 
obras, avançando, nos itens subseqüentes, numa leitura rápida do Código de 
Obras de Florianópolis quanto às principais vinculações com o objetivo da revisão 
de seu conteúdo. Na seqüência, é apresentada e discutida a estratégia 
metodológica e o plano de trabalho para o desenvolvimento da revisão, apoiando-
se nos requisitos e especificações constantes do TR-18 e respectivos 
cronogramas de atividades, dentro do prazo de 180 dias previstos. 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 



2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1. Reflexão Prévia: Cidade, Lugar, Ordem e Desordem 

Antes de entrar nas considerações cabíveis na apreciação do Código de Obras, 
que se pretende para o Município de Florianópolis/SC, incontida compulsão leva a 
presente Consultoria a apoiar-se nas reflexões a que permite-se reproduzir do 
notável professor de História Econômica da UFMG2, João Antônio de Paula sobre 
a cidade, conforme adiante. 

A elas está adstrita uma questão central do presente trabalho: a inclusão e o 
reconhecimento do direito da população de baixa renda à cidade legal e formal. 
Como bem enunciam os Termos de Referência, “a legislação urbana das cidades 
brasileiras tem se voltado tradicionalmente para as populações de média e de alta 
renda: seus parâmetros urbanísticos almejam uma cidade ideal, distante das 
possibilidades de acesso de uma imensa parcela dos moradores de nossas 
cidades. Isto leva um grande número de pessoas a construir clandestinidade sem 
o atendimento de quaisquer desses parâmetros arquitetônicos e urbanísticos”. É 
neste sentido que os comentários que se seguem tratam das tensões das 
cidades. Ei-los: 

“Não há duas cidades – como não há duas pessoas 
iguais. Mesmo as mais amplas semelhanças não são 
suficientes para garantir a plena repetição. E sempre 
irrompe a diferença que os faz, cidades e humanos, 
únicos. No caso das cidades, trata-se da existência de 
uma ilimitada profusão de formas, e geometrias, 
mesmo quando nascidas de um mesmo impulso 
ordenador, de uma mesma lógica urbanística. 
Contudo, se se quer apreender a fisionomia moral das 
cidades é outro o quadro, e o profuso das formas deve 
dar lugar a uma certa convergência para a elipse. A 
elipse, como é sabido, é uma figura geométrica 
elegante e convexa, dotada de dois focos, os quais, 
pode-se pensar, resultariam numa dupla determinação. 
Por essa metáfora, as cidades apresentam-se 
submetidas à dupla centralidade. Num foco, a parte da 
cidade que é hegemonizada pelo poder oficial, pelos 
interesses dominantes; o outro foco, de que também é 
feita a cidade, é o espaço do contrapoder, do que, 
submetido à ordem, resiste a ela e por vezes se 
insurge. 
........................................................................................ 

                                                 
2  In Trecho do prefácio no livro Lagoinha, de Wander Piroli – Coleção BH. A cidade de cada um. Belo Horizonte, Editora 

Conceito, 2004, 100 p. 
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Num foco, a luz diurna, o poder, a riqueza; noutro, a 
noite, o prazer, o trabalho que não se escolhe, o 
esforço que quase nunca é justamente recompensado, 
e o mais pesado da miséria, do desespero, da doença, 
da precariedade. 
Essas duas metades da cidade são capazes de longas 
e acomoditícias convivências, mas não se veja nisso 
ausência de tensões, que elas existem e mesmo 
explodem em conflitos”. 

2.2. Breves Comentários Exordiais 

Dentre os muitos projetos e atividades alusivas ao contrato de consultoria 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a COBRAPE, um deles 
relaciona-se com o ajustamento da legislação local e de edificações e obras de 
caráter civil, face ao conjunto de legislações urbanísticas e do respectivo Plano 
Diretor Municipal com vigência apoiada nos termos das exigências do art. 182, §§ 
1º, 2º, 3º e 4º e incisos da Constituição Federal de 1988. 

Aduz-se a isto, a necessidade do enquadramento do Município de Florianópolis 
às normas estabelecidas pelo Estatuto de Cidade, objeto da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 e da legislação especifica que ao Município cabe 
observar, consistente no seguinte: 

a) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) IPTU progressivo no tempo; 

c) Desapropriação com pagamento de títulos; 

d) Usucapião especial de imóvel urbano; 

e) Direito de superfície; 

f) Direito de preempção; 

g) Outorga onerosa do direito de construir; 

h) Operações urbanas consorciadas; 

i) Transferência do direito de construir; 

j) Estudo prévio de impacto de vizinhança; 

k) Gestão democrática da cidade; e, 

l) Consórcio imobiliário. 
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Difícil encontrar no Brasil, hoje, uma legislação tão explicativa como a contida no 
teor da Lei Complementar Municipal de Florianópolis nº 060/2000 (e a respectiva 
legislação antecedente, aí referindo-se à Lei nº 1.246/74); são mais de 260 
artigos, várias tabelas e anexos, que, certamente, muito desafiaram os seus 
autores, tanto na concepção como na redação, tamanha a percuciência segundo 
a qual as matérias nela ficaram explicitadas. 

Certamente, tal esforço não deve ser desprezado, inclusive porque, citada lei é de 
data recente, sendo inconcebível levar-se à Câmara Municipal projeto de lei 
totalmente diferente que venha substituí-la, fato que poderia hostilizar princípios 
constitucionais da economia e da razoabilidade administrativas e causar 
desconfortos políticos perante todos que nela se houveram no duro oficio de 
legislar. 

De fato, a par da “... fisionomia moral das cidades” bem lembrada na reflexão do 
autor transcrito, pode-se considerar, também, extensivamente, em paráfrases, as 
fisionomias institucionais, jurídicas, sociais, organizatórias, administrativas e 
gerenciais, que enlaçam as cidades num cipoal de normas entrecruzantes. Na 
cidade de Florianópolis as normas de edificações e obras, portanto institucionais e 
jurídicas, por exemplo, se articulam de modo explicito no que diz respeito, por 
exemplo, ao poder de polícia contido nas ditas normas de posturas municipais. 

Nesse sentido, numa análise introdutória mais específica, embora avançando em 
sua temática por meio de normas não rigorosamente de edificações e obras, a lei 
em foco trata ainda de assuntos que teriam melhor guarida como normas ditas de 
posturas, que por sinal, hoje acham-se em processo de ampla discussão, como 
dá conta, por exemplo, valioso estudo do urbanista Romay Conde Garcia3 . 

De fato, algumas normas contidas no Código de Edificações e Obras de 
Florianópolis extravazam à sua peculiaridade inserindo-se em áreas próprias de 
posturas que somente se justificam por afinidade ou complementariedade. 

Neste caso constituem matérias típicas de posturas, entendidas estas como 
normas cogentes de convivência humana (e obviamente civilizada) no ambiente 
urbano local, e que guardam afinidade e complementariedade com a legislação 
de obras e edificações, alguns exemplos como os locais de reunião (art. 104) ou 
os cuidados relativos aos tratos com diferentes tipos de inflamáveis, explosivos e 
de elementos agressivos ao ambiente e às pessoas (arts. 182 e 183), dentre 
outros. 

Ponderadas as necessidades de pequenos ajustes, há que se considerar, porém, 
que a presente proposta de revisão formal buscará, sempre, preservar o texto 
original do Código, ainda que muitos senões sejam constatados, conforme o 
exemplo acima ou em casos como o descrito no art. 168, inciso VII da Lei 
060/2000, que trata de Bancos de Sangue ao invés de Hemocentros, para a qual 
se admite que a primeira expressão já foi rejeitada na legislação federal que trata 
da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. 
                                                 
3  Artigo publicado na Revista de Administração Municipal, ed. IBAM, Rio, ano 50, nº 248, julho/agosto de 2004, p. 38-45. 
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Esses acertos serão convenientemente apresentados e discutidos com a equipe 
de trabalho, não sendo, contudo, o foco sobre o qual os esforços serão 
concentrados. Em verdade, conforme bem rezam os Termos de Referência, está 
claro que a proposta de revisão do Código de Obras deverá repousar as análises 
sobre (i) as necessidades específicas das construções nas áreas consideradas de 
interesse social, buscando a simplificação dos procedimentos administrativos, 
visando diminuir/eliminar encargos; (ii) o envolvimento, no processo de revisão, 
do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Florianópolis; (iii) os parâmetros de 
acessibilidade a deficientes físicos, racionalizaão da construção, uso de materiais 
alternativos, conforto ambiental, conservação de energia, etc.; e (Iv) os 
parâmetros que visem uma melhor inserção  das unidades no espaço público, 
buscando melhorar as interfaces público/privado. E é, exatamente, sobre essas 
questões que os itens seguintes cuidam de comentar. 

2.3. Ações Municipais e as Habitações de Interesse Social 

Segundo estudos realizados pelo IBAM – Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal, com base nos dados censitários do IBGE4, cerca de 53,3% dos 
Municípios do País executam ações ou programas para a construção de unidades 
habitacionais, gastando, porém, menos que 1% do orçamento geral do município 
em habitação, incluídas as de interesse social. Ainda sim, dos mais de R$ 1,7 
bilhões investidos em habitações em 2003, de acordo com levantamento da 
Secretaria do Tesouro Nacional, a maior parte (60,5%) foi de responsabilidade 
dos municípios brasileiros, demonstrando o papel e a importância destes entes 
federados em alavancar iniciativas e recursos voltados ao oferecimento de 
moradias à população de baixa renda, mesmo com uma série de limitações e 
restrições econômico-institucionais. 

De acordo com esses estudos, há uma tendência no sentido de que aumenta a 
intensidade da participação dos Municípios em programas de habitação à medida 
em que cresce sua população. Para os Municípios com população inferior a 10 mil 
habitantes o percentual daqueles que possui programas de construção de 
habitações é de 49,7%, e de 51,5% para os Municípios com população entre 10 
mil e 20 mil habitantes. Essas duas faixas de tamanho são as que apresentam 
percentuais abaixo da média nacional. Os Municípios com população entre 20 mil 
e 50 mil habitantes apresentam um percentual de participação da ordem de 
58,4%; que se eleva a 69,2% para os Municípios com população entre 50 mil e 
100 mil habitantes; reduz-se ligeiramente até 68,4% para os Municípios com 
população entre 100 mil e 500 mil habitantes e alcança a 84,6% para aqueles 
com população acima de 500 mil habitantes. 

Os municípios da região sul são os que mais contribuem e participam dos 
programas de construção de habitações (61,9%), seguidos dos municípios da 
região Centro-Oeste (60,9%), Sudeste (50,5%), Norte (49,9%) e Nordeste 
(49,4%). Essa questão é particularmente importante quando se considera que 
                                                 
4  In: IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal – “O PAPEL DO MUNICÍPIO NA POLÍTICA HABITACIONAL” 

- Série Estudos Especiais nº 32; François E. J. de Bremaeker. Rio de Janeiro - junho de 2001; e “OS MUNICÍPIOS E A 
POLÍTICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL” - Série Estudos Especiais nº 118; François E. J. de Bremaeker -  
Rio de Janeiro - julho de 2005 
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Florianópolis pertence a este seleto grupo de municípios da região sul onde 
usualmente os investimentos e programas são mais numerosos, o que significa 
dizer que a necessidade de regulamentação e de organização das estratégias e 
critérios para a construção e implantação de habitações de interesse social se faz 
necessária e urgente. 

No mesmo estudo do IBAM, também foi constatado que 35,0% dos Municípios do 
País executam ações ou programas de oferta de material de construção. Há uma 
tendência no sentido de que aumenta a intensidade da participação dos 
Municípios à medida que cresce sua população, situação análoga à anterior. 

Apesar do esforço dos municípios em assegurar parcela de seus recursos para 
habitação, incluído o fornecimento de cestas de materiais de construção para a 
população de baixa renda e o fomento, em muitos casos, de programas de 
mutirão, etc., há que ser levada em consideração uma série de limitações de 
ordem econômica e social para o acesso à moradia por parte das famílias com 
renda inferior a 5 salários mínimos, vinculadas à ausência de regras ou 
estratégias governamentais de suporte ao financiamento imobiliário, ao micro-
crédito e à própria definição de uma política habitacional orientada ao interesse 
social, dentre outros. 

É inegável que os segmentos menos favorecidos da população têm direito à 
propriedade, ao acesso à casa própria, ao subsídio5 e a condições adequadas de 
habitabilidade, segurança, conforto e salubridade humana e ambiental, questões 
estas agudamente restringidas pela situação econômica e conjuntural vigente. A 
capacidade de contração de financiamentos pela população de baixa renda, por 
exemplo, é severamente limitada pela equação financeira do sistema, onde quase 
60% dos valores devidos correspondem à remuneração de juros e de 
administração financeira (divididas, portanto, entre juros, taxas de administração e 
seguro). Indubitavelmente, uma condição limitante para o acesso à moradia. 

Inobstante aos aspectos econômico-financeiros, subsistem problemas de ordem 
técnico-institucional, no que diz respeito, em especial, à falta de critérios e 
procedimentos internos às prefeituras para a simplificação de projetos de 
habitações de interesse social e, por conseguinte, à facilitação da aprovação e 
licenciamento dos empreendimentos imobiliários destinados a famílias de baixa 
renda. 

Esse, inclusive, é um dos pontos centrais do presente esforço de revisão do 
Código de Obras de Florianópolis, a exigir boa dose de bom censo por parte 
desta Consultora e dos órgãos municipais envolvidos na discussão, em prol do 
estabelecimento de regras e condições para a viabilização técnica destes tipos de 
solução. 

                                                 
5  A questão, neste caso, se refere a situações como a isenção de imposto de renda para habitações com valores 

inferiores a R$ 20 mil (hoje atualizados para R$ 35 mil) de acordo com o artigo 22 da Lei Federal nO 9.250 de 26 de 
dezembro de 1995. 
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Por conta da compulsória revisão dos Planos Diretores Municipais, exigível nos 
termos do Estatuto da Cidade, ou mesmo por um histórico esforço de cada ente 
federado, os Códigos de Obras de muitos municípios brasileiros foram revisados 
incorporando-se normas e especificações – na forma de regulamentos ou no 
próprio corpo da lei -  para a implantação e aprovação de projetos habitacionais 
de interesse social, como é o caso, por exemplo, dos municípios de Rio Branco 
(AC), Mauá (SP), Taboão da Serra (SP), Santos (SP), Porto Alegre (RS), Belo 
Horizonte (MG), entre tantos outros. Muitas denominações, como no caso de Belo 
Horizonte, são desdobramentos ou variantes do clássico conceito de habitação 
popular ou de interesse social, referindo-se, por exemplo, a casas operárias de 
tipo econômico. 

De qualquer modo, o que se põe em evidência é a real tendência dos municípios 
brasileiros incorporarem o conceito – e por decorrência as regras e normas 
correlatas – das habitações ditas de interesse social, como, aliás, preconiza a 
recente Lei Federal no 11.124 de 16 de junho de 2005 que criou o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o respectivo Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)6, cujos regramentos devem 
ser analisados de forma consistente no presente trabalho de revisão do Código de 
Obras de Florianópolis. 

Outra importante questão aderente à inclusão da noção de habitação popular ou 
de interesse social no Código de Obras é, justamente, o aspecto tecnológico. 
Como se sabe, ao apresentarem menores dimensões e estruturas mais 
simplificadas, as habitações populares condicionam a existência de materiais e 
técnicas compatíveis com a morfologia e as condições para a implantação e 
sustentabilidade das obras, garantindo-se o conforto ambiental, a segurança e as 
demais condições de habitabilidade e assepsia necessárias ao bem estar e ao 
convívio social. 

Um dos exemplos pertinentes à questão tecnológica é o conhecido Projeto de 
Moradia Popular do Município de Rio Branco, no Estado do Acre7, cuja situação 
motivou a mudança do seu Código de Obras e a realização de estudos para a 
utilização de métodos construtivos e materiais alternativos para esse tipo de 
condição. 

O Código de Obras Municipal de Rio Branco (Lei Municipal no 611), no seu 
capítulo XIII, estabelece normas e diretrizes para esse tema. Neste código, “[...] 
entende-se por habitação tipo popular a residência urbana destinada 
exclusivamente a moradia própria, constituída apenas por dormitórios sala, 
                                                 
6  A lei recentemente promulgada teve sua origem em movimentos populares, tendo tramitado no Congresso Nacional por 

longos 14 anos, e pretende  promover a integração das ações desenvolvidas pelas três esferas de governo, viabilizando 
o acesso à habitação por parte da população de baixa renda. 

7  O Projeto Habitação Popular – Alternativas para a Amazônia, realizado entre 1993 e 1999, teve como objetivos 
principais elevar o nível de qualidade da moradia popular, ampliar a gama de tecnologias disponíveis no mercado e 
transferir as tecnologias geradas para o setor da Construção Civil, em especial no setor habitacional do Estado do Acre. 
O Projeto teve como parceiros fundamentais, tanto para apoio como transferências das pesquisas, as seguintes 
instituições: Sindicato dos Madeireiros de Rio Branco, Centro de Tecnologia da Madeira (CETEM), ARCA Premoldados 
S.A., Associação de Parentes e Amigos Dependentes Químicos (APADEQ), Universidade Federal do Acre (UFAC), 
Prefeitura Municipal de Rio Branco e SEBRAE. 
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cozinha, banheiro, circulação, área de serviço e varanda [...].” (p. 80). Esses 
compartimentos devem ter áreas úteis mínimas, estipulando-se para o 1º 
dormitório 7,50 m2; para o 2º dormitório 6,50 m2; e para o 3º dormitório 7,50 m2, 
assim como a sala. A cozinha deve ter piso e paredes revestidos com material 
impermeável e incombustível até a altura de 1,50 m. 

Embora se saiba, de antemão, que as condições da região norte do país diferem, 
em muito, da realidade do Estado de Santa Catarina (como por exemplo, o 
próprio acesso à mão de obra e serviços construtivos ou o transporte de 
materiais), este exemplo pode ser observado quanto às estratégias e 
preocupações que foram refletidas na definição legal das normas aplicáveis a 
este tipo de edificações8, cuja atividade será parte integrante dos trabalhos da 
presente revisão do Código de Obras de Florianópolis. 

Nos sistemas construtivos alternativos estudados, visando o estabelecimento 
dessas normas e diretrizes de projeto, foram abordadas as seguintes questões:  

(i) Estudo das alternativas construtivas, enquanto métodos aplicáveis e 
compatíveis às características das habitações de interesse social;  

(ii) Materiais9 e tecnologias;  

(iii) Geração de emprego e qualificação de mão de obra, considerando a ajuda-
mútua (mutirão) como alternativa para envolvimento da comunidade, embora 
tenha se reconhecido que é difícil formar e reproduzir equipes de apoio da 
municipalidade que venham a desenvolver um trabalho conjunto com a 
população; e, 

(iv) Custos e possibilidades de financiamento dessas alternativas. 

Naturalmente, essas questões podem – e devem - ser estendidas às formas de 
análise e aprovação de projetos, licenciamento e demais trâmites adminstrativo-
burocráticos adstritos ao Código de Obras, situação a ser analisada, 
obrigatoriamente, no exercício do presente trabalho. 

Em adição aos aspectos acima enunciados, devem ser acrescidas as questões 
relativas à capacidade de suporte do município em possibilitar tal regime de 
construções no longo prazo. Isso significa, em termos práticos, verificar a 
                                                 
8  Em Rio Branco (AC), as habitações populares são permitidas nas zonas residenciais estabelecidas pelo plano diretor. 

Quando fora dos limites do zoneamento, ficam a critério da Comissão do Plano Diretor. Segundo o Código, as 
habitações podem sofrer alterações, desde que não percam as suas características. Se o aumento ultrapassar os 
limites de referência, a edificação passa a ser regida pelas demais exigências do Código. Os prédios de apartamentos 
populares não podem atingir o número de pavimentos em que houver obrigatoriedade de elevadores, nem conter mais 
de 65 dormitórios por circulação vertical. 

9  Um dos materiais estudados, devido à peculiaridade da região, é a madeira, mediante a sua utilização por painéis pré-
fabricados e modulares. A disponibilidade natural e abundante, a elevada resistência mecânica, o conforto térmico, a 
beleza, a trabalhabilidade, a facilidade de tratamento contra apodrecimento e ataque de fungos e insetos xilófagos 
fazem com que a madeira se apresente como uma das soluções para o setor habitacional no Acre. A dificuldade para 
viabilização de projetos com materiais convencionais se justifica quando não se encontram na região, a custos viáveis, 
insumos como cimento, brita e aço para construção, entre outros. Por outro lado, a abundância da madeira e de mão-
de-obra, assim como o potencial para seu beneficiamento e industrialização, faz desse material uma alternativa de 
grande aceitação, inclusive pelo barateamento no valor final das construções. 
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localização das demandas; as condições físico-territoriais (incluída a capacidade 
do subsolo) e urbanas (a integração desses critérios às diretrizes do Plano Diretor 
Municipal, leis urbanísticas de zoneamento e parcelamento urbano, etc.); as 
limitações de infra-estrutura e atendimento por serviços públicos, entre eles a 
disponibilidade de energia elétrica; e, não menos importante, o necessário – ou 
indispensável – diálogo com os segmentos sociais com interesse na viabilização 
de soluções e alternativas para a habitação de interesse social, aí incluídas 
lideranças, movimentos populares, associações de bairro, agentes internacionais 
de fomento, entre outros. 

Além destes, outros condicionantes das soluções e da produção de habitação de 
interesse social devem ser considerados: 

- custo da terra; 

- características ambientais do sítio;  

- parâmetros legais – legislações incidentes; 

- forma e custo da produção da construção civil; e 

- custo financeiro – política de juros e subsídios. 
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3. ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

3.1. Comentários sobre os Termos de Referência 

Antes mesmo da apresentação e detalhamento das estratégias de trabalho, 
ponderadas as questões anteriormente mencionadas, há que ser feita remissão 
ao conteúdo explícito nos Termos de Referência, o qual deverá nortear todo o 
processo de revisão do Código de Obras. 

Admitindo-se que o Código de Obras Municipal tenha sido recentemente revisado, 
na forma da Lei Complementar no 060 de 03/07/2000, a proposta é que se 
focalize as alterações para questões estratégicas e mais urgentes para o 
município, tal qual o são os aspectos sociais e, com efeito, de viabilização das 
habitações de interesse social. 

Dessa forma, os Termos de Referência são bastante enfáticos – e esta deve ser a 
linha principal de trabalho – quanto à necessidade de propor, modificar ou 
aperfeiçoar os dispositivos e regras concernentes às obras e edificações “de 
forma a definir padrões específicos para habitações populares que dêem respaldo 
legal à implementação da Política Habitacional do Município”. 

Nesse sentido, a presente revisão definiria como objetivos principais os seguintes: 

- Preservar a segurança e a salubridade das construções, definindo dimensões 
e áreas mínimas, e condições de funcionamento compatíveis com as 
características culturais e os recursos econômicos das famílias de baixa 
renda; 

- Introduzir questões relativas ao conforto ambiental, conservação de energia e 
acessibilidade ao portador de deficiência, dentre outras; 

- Simplificar os procedimentos administrativos, principalmente no que diz 
respeito às habitações inseridas em áreas de interesse social; e, 

- Prever alternativas de disponibilização de projetos e assistência técnica para a 
execução de moradias populares. 

As exigências dos Termos de Referência prosseguem ao enunciar que a proposta 
da revisão do Código de Obras deve contemplar as seguintes questões: 

- As necessidades específicas das construções nas áreas consideradas de 
Interesse Social, buscando a simplificação dos procedimentos administrativos, 
visando diminuir/eliminar encargos; 

- O envolvimento, no processo de revisão, do corpo técnico da PMF (Prefeitura 
Municipal de Florianópolis); 
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- Parâmetros de acessibilidade a deficientes físicos, racionalização da 
construção, uso de materiais alternativos, conforto ambiental, conservação de 
energia, etc; e, 

- Parâmetros que visem uma melhor inserção das unidades no espaço público, 
buscando melhorar as interfaces público/privado; 

Fica claro, por meio dessas questões, que o maior propósito dessa revisão é a 
adequação do Código de Obras face às novas demandas sociais e ambientais 
emanadas, em grande medida, pela recente mudança que a legislação e os 
sistemas de gestão urbana vêm atravessando no país, sumariamente vinculada à 
institucionalização dos novos instrumentos de gestão trazidos em 2001, no bojo 
do Estatuto da Cidade, portanto um ano após a última revisão deste Código de 
Obras. Esses instrumentos, como se conhece, motivaram os municípios à revisão 
de seus Planos Diretores, à aprovação e implementação de instrumentos 
jurídicos, administrativos, técnicos, de planejamento, etc. para amparar os 
processos de gestão urbana e, além disso, mobilizaram a sociedade e diversos 
segmentos (inclusive o imobiliário) à discussão dos rumos de sua cidade. 

Inexoravelmente, um dos aspectos mais relevantes dessa discussão é, 
exatamente, a inclusão social, sobre a qual recaem, por exemplo, as estratégias 
de criação das ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social10, as concessões o 
usucapião para fins de moradia, o IPTU Progressivo e o parcelamento ou 
edificação compulsórios, entre tantos outros que devem, direta ou indiretamente, 
influir no presente exercício de revisão do Código de Obras local, observados os 
objetivos e aspectos evidenciados pelos Termos de Referência, conforme acima 
demonstrados. 

E, é com base nessas premissas, que os Termos de Referência, daí por diante, 
organizaram o desenvolvimento dos trabalhos, no que diz respeito tanto à 
definição das estratégias metodológicas quanto ao estabelecimento das oito 
etapas de trabalho, entrega de produtos e definição de cronograma, cujos itens 
seguintes cuidam, mais detidamente, de comentar e discutir. 

3.2. Estratégias Metodológicas e Atividades 

Os trabalhos de revisão do Código de Obras foram divididos, conforme propõem 
os Termos de Referência, em oito etapas distintas, a saber: 

- Etapa 1 

Definição de Metodologia e dos critérios para a realização dos trabalhos. 

 

                                                 
10  Como, aliás, referencia a Lei Municipal Nº 6893/2005, que cria, em Florianópolis, o Parque Urbano do Morro da Cruz. 

Na questão de inclusão social e tratamento urbanístico diferenciado para áreas sensíveis do município, há também que 
se destacar a Lei Complementar nº 195/2005, a qual cria normas urbanísticas específicas para a área de interesse 
social do Chico Mendes. 
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- Etapa 2 

Levantamento e Análise das informações documentais e Estudo Comparativo 
do Código de Obras de Florianópolis com os códigos de outras cidades e/ou 
com modelos propostos. 

- Etapa 3 

Diagnóstico da aplicação do Código de Obras em vigência e a definição de 
indicativos de encaminhamento do trabalho. 

- Etapa 4 

Proposta preliminar do Código de Obras e de Edificação. 

- Etapa 5 

Documento da apresentação no Seminário da Habitação, contendo a análise 
das interfaces e as compatibilizações com as ações complementares do 
PEMAS. 

- Etapa 6 

Proposta definitiva do novo Código de Obras e de Edificações. 

- Etapa 7 

Critérios e Identificação dos indicadores de acompanhamento. 

- Etapa 8 

Apresentação do Código de Obras Revisado. 

Todas as etapas resultarão na entrega de produtos correspondentes, a serem 
devidamente revisados e discutidos em cada etapa de trabalho. 

Antes da realização das citadas oito etapas de trabalho, porém, os Termos de 
Referência destacam a necessidade de desenvolvimento de uma etapa 
preliminar, que antecede a contratação da consultoria e é de responsabilidade do 
DI/UEM. Essa etapa inclui a montagem formal do Grupo de Trabalho - GT, a 
definição da coordenação, contratação da consultoria e Capacitação do GT nas 
áreas de legislação urbana e ambiental. 

A seguir, são comentadas e detalhadas as oito etapas de trabalho, quanto aos 
critérios e às estratégias metodológicas planejadas. 
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 ETAPA 1 

Definição de Metodologia e dos Critérios para a Realização dos Trabalhos 

Esta etapa corresponde à definição dos procedimentos e dos critérios para a 
realização dos trabalhos, cujo principal resultado é, propriamente, a configuração 
do presente relatório. 

Além das questões e premissas já ponderadas nos Termos de Referência, a 
presente estratégia metodológica primou pela observância de alguns aspectos 
complementares, quais sejam: 

- Aderência das propostas e alternativas de modificação do conteúdo do Código 
de Obras às especificidades locais e à realidade das demandas sociais de 
Florianópolis; 

- Integração com as equipes da prefeitura municipal (e respectivos órgãos), 
UEM, GT, Câmara de Vereadores e demais agentes intervenientes por elas 
designados (tais como o IPUF – Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis), como, aliás, preconizam os Termos de Referência; 

- Compatibilidade das alterações do Código de Obras à legislação recente, no 
âmbito federal ou estadual, aí incluídos o Estatuto da Cidade (LF 10.257/01), o 
novo Código Civil Brasileiro (Lei Federal no 10.406, de 10/01/2002), o Estatuto 
do Idoso, as Resoluções CONAMA no 101 (cemitérios), 307 e 308 (resíduos da 
construção civil e resíduos urbanos), 302, 303 (áreas de preservação 
permanente), 371 (compensação ambiental), entre outras. No nível municipal, 
devem ser compulsoriamente observadas as leis e propostas pertinentes às 
políticas habitacional e social do município, às leis relativas e que beneficiam 
os deficientes físicos (Lei nº 2153/84 que assegura direitos as pessoas 
deficientes); Código Sanitário Municipal (Lei nº 4565/94, que dispõe sobre 
normas relativas à saúde e à vigilância sanitária no município de 
Florianópolis); Lei de Reserva de Habitações Populares a Idosos Carentes (Lei 
nº 6724/2005); Política Municipal do Idoso (objeto da Lei nº 5371/98); Plano 
Diretor Municipal; Código de Posturas; entre outras; 

- Compatibilidade das alterações e inclusões no Código de Obras às normas, 
padrões e parâmetros técnicos estabelecidos pelos órgãos normativos, tais 
como a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre outros a 
serem, devidamente, justificados; 

- Necessidade de revisão e vista formal e de aplicação das normas da técnica 
legislativa, parte integrante da revisão criteriosa dos capítulos, seções e partes 
do Código de Obras que serão revisadas.  

Para tanto, levou-se em conta as estipulações de técnica legislativa, objeto da 
Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, cuja ementa diz: 
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“Dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona”. 

Verdade seja dita, a primeira lei do Código de Obras de Florianópolis é 
anterior a normatização federal; todavia, mesmo assim, o seu texto será 
revisado, com os eventuais problemas sendo sanados e corrigidos, sem 
perder de vista a sua essência e sua enumeração formal. 

Desse modo, e tomando-se como parâmetro a legislação acima referida, o 
texto da LCM nº 060/2000 será totalmente ajustado às disposições da 
legislação normativa federal, como adiante demonstrado. 

Tal procedimento facilitará, ainda, em muito, a localização das matérias nela 
contidas. 

- Revisão da essência normativa da Lei Complementar 060/2000, no que 
concerne às supressões, revogações, etc. Ainda referindo-se À LF nº 95/1998, 
esta estabelece relativamente às alterações das leis, que: 

“Art. 12. A alteração da lei será feita : 

I – mediante reprodução integral em novo texto, 
quando se tratar de alteração considerável; 

II – na hipótese de revogação; 

III – nos demais casos, por meio de substituição, no 
próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de 
dispositivo novo, observadas as seguintes regras : 

a) não poderá ser modificada a numeração dos 
dispositivos alterados 

.......................................................................................” 

Isto posto, o texto da Lei Complementar Municipal nº 060/2000, além de atender à 
necessidade de revisão formal, já comentada, exigirá ainda que nela sejam 
inseridas novas matérias, bem como a introdução de acréscimos de matérias não 
consideradas no seu texto original, respeitada a seqüência de sua numeração em 
artigos. 

A idéia é que, conforme estabelecem os Termos de Referência, a presente 
proposta e considerações iniciais sejam analisadas pelo Grupo de Trabalho, a ser 
posteriormente submetida à coordenação da UEM e aos titulares dos órgãos 
municipais para uma avaliação mais detida sobre essas questões iniciais, 
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meritórias, sem dúvida, de convergência e consenso para a consecução das 
demais atividades de trabalho. 

 ETAPA 2 

Levantamento e Análise das Informações Documentais e Estudo 
Comparativo do Código de Obras de Florianópolis com os Códigos de 
Outras Cidades e/ou com Modelos Propostos 

Esta fase possui duas sub-atividades claramente organizadas pelos Termos de 
Referência, a saber: (i) o levantamento e a análise das informações documentais já 
elaboradas pela Prefeitura relativa ao tema e das interfaces com outras leis municipais 
como o Código de Posturas e o Plano Diretor; e (ii) o estudo comparativo do Código de 
Obras de Florianópolis com os códigos de outras cidades e/ou com  modelos propostos. 
Os itens abaixo tratam dos critérios e estratégias metodológicas a serem adotadas para 
cada qual.  

a) Levantamento e Análise das Informações Documentais 

A fase de levantamentos e análise documental prescinde a prospecção e estudo de 
várias legislações, procedimentos e do histórico da Prefeitura Municipal de Florianópolis 
quanto às mudanças do Código de Obras municipais, analisando, necessariamente, a 
evolução das alterações legislativas e de conteúdo desde o Código de Obras de 1974 até 
as mais recentes alterações veiculadas pela LC 060/2000. 

Assim, devem ser considerados os esforços já empreendidos pela Prefeitura de 
Florianópolis no aperfeiçoamento do Código de Obras Municipal e, em específico, na sua 
adequação face às demandas emanadas pelas políticas sociais, tendo como uma das 
referências a Lei Municipal nº 1456/76 que autorizou o poder executivo a adaptar as 
normas sobre os loteamentos urbanos e os dispositivos do código de obras e edificações 
aos padrões compatíveis com ao então Plano Nacional de Habitação Popular 
(PLANHAR).  

Inobstante a esse esforço, devem também ser pesquisadas e levantadas características, 
demandas e propostas à luz das normas municipais vigentes, da realidade econômica, 
social e ambiental e local, não menos importante, da recente legislação federal sobre 
habitações de interesse social (objeto da Lei Federal nO 11.124 de 16 de junho de 2005 
que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS e o respectivo 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS). 

Admitindo-se que essa fase é de suma importância para a execução das próximas etapas 
de reconhecimento e identificação das principais potencialidades e oportunidades de 
melhoria e de aperfeiçoamento do Código de Obras, a estratégia metodológica para a 
pesquisa desses materiais privilegia: 

- O levantamento e pesquisa da legislação federal, estadual e municipal, no 
âmbito das referências legais infraconstitucionais, devendo ser abordadas 
aquelas previstas pelos Termos de Referência, acrescidas de outras também 
de conteúdo importante para as análises dos dispositivos e marcos legais, 
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entre elas, a Lei Orgânica Municipal; Plano Diretor, Código de Postura; 
regulamentos e planos setoriais municipais pertinentes ao setor de habitação e 
salubridade humana e ambiental, legislação estadual relacionada às 
construções, saneamento, meio ambiente, uso do solo, etc; legislação federal; 

- Devem, também, ser levantados os mecanismos e instrumentos de 
participação da sociedade, associações, lideranças, etc. nos fluxos decisórios, 
principalmente no que diz respeito às decisões quanto à aprovação de 
projetos construtivos, planejamento urbano e regularização fundiária. Nesse 
contexto, serão avaliados o papel e a provável atuação das seguintes 
instituições não-governamentais: as organizações não governamentais com 
sede e/ou atuação no município de Florianópolis (deve ser desenvolvida uma 
pesquisa para a identificação do maior número possível de entidades não 
governamentais, verificando a representatividade desses agentes e a 
legitimidade no processo decisório e de planejamento das políticas, diretrizes 
e premissas dos empreendimentos e áreas de interesse social); as 
associações comunitárias; os sindicatos patronais e de empregados, as 
associações classistas e profissionais; os conselhos de profissionais liberais e 
outros similares, as Federações de Indústria, Comércio, Agropecuária, 
Mineração a as associações comerciais, como SEBRAE, Conselho de 
Engenharia, representantes do setor da construção civil e mercado imobiliário; 
os clubes de serviço, associações de lojistas, com sede, atuação e/ou ação 
nos municípios; as associações técnicas e científicas que tenham correlação 
com o tema da gestão urbana, com o desenvolvimento econômico e proteção 
ambiental; etc. 

O levantamento será sistemático e organizado a partir da estruturação de um 
banco de dados documental, o qual conterá todas as informações acolhidas pela 
equipe de trabalho, devidamente distribuídas e classificadas segundo a sua 
origem, tipo e qualidade da informação. Os dados serão pesquisados pela web ou 
pelo acesso aos registros e documentos em poder da UEM, do GT, do IPUF - 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, dos órgãos municipais 
pertinentes e pelos seus indicados, cabendo a realização de pesquisas 
complementares por meio de entrevistas e inspeções de campo conforme a 
necessidade.  

Vale lembrar que essa fase de levantamentos também fará análise do 
levantamento socioeconômico de caráter amostral, pertinente aos padrões 
construtivos e de parcelamento no município de Florianópolis, cujo conteúdo está 
previsto no Termo de Referência que trata da Montagem de Banco de Dados 
sobre Habitação. 

b) Estudo Comparativo do Código de Obras de Florianópolis com os Códigos de 
outras Cidades e/ou com Modelos Propostos 

Conforme comentado nos capítulos anteriores deste documento, a revisão dos 
Planos Diretores Municipais ou mesmo a própria necessidade de aperfeiçoamento 
ou implementação de dispositivos e instrumentos de gestão urbana mais 
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versáteis, motivou muitos municípios brasileiros à revisão de sua legislação 
urbanística, cujo dinamismo dessas transformações é algo jamais visto na 
realidade brasileira. 

Os Códigos de Obras, assim como o Código de Posturas, Leis de Zoneamento, 
Códigos Tributários Municipais, Políticas Ambientais e Sociais, de Habitação, 
Transportes, etc. fazem parte desse conjunto de regramentos que são alvo de 
mudanças substantivas para adequação aos novos formatos de gestão urbana, 
mais flexíveis, democráticos e orientados para a maior eficiência e melhor 
governabilidade, em prol de um “arranque” nas melhorias e na ampliação da 
capacidade dos municípios de transferência de benefícios à população. 

Esse movimento, aplicável ao Código de Obras, não é simplesmente o 
cumprimento do rigor técnico inerente às normas construtivas e edilícias mas, 
além disso, tem de estar afinado com a viabildiade dos empreendimentos, tanto 
no que se refere ao necessário ajuste burocrático-administrativo quanto à 
aderência às especificidades e demandas locais. 

No caso da presente revisão do Código de Obras de Florianópolis, ficam 
evidentes cinco linhas principais de atuação, conforme bem explicitam os Termos 
de Referência:  

(i) Definição de regras específicas para habitações populares ou construções 
em áreas consideradas de Interesse Social;  

(ii) Simplificação dos procedimentos administrativos, visando diminuir/eliminar 
encargos;  

(iii) Definição de parâmetros de acessibilidade a deficientes físicos e idosos;  

(iv) Racionalização das construções (uso de materiais alternativos, conforto 
ambiental, conservação de energia, etc);  

(v) Definição de parâmetros que visem uma melhor inserção das unidades no 
espaço público, buscando melhorar as interfaces público/privado. 

Há que se assinalar, primeiramente, que essas linhas constituirão o foco das 
análises comparativas com os demais Códigos de Obras a serem avaliados, de 
modo a serem analisadas, de modo mais consistente, as partes de cada Código 
que dizem respeito, portanto, aos procedimentos administrativos, às habitações 
de interesse social, etc.. Nesse sentido, há que se potencializar a analogia entre 
elas a partir da valorização dos aspectos de interesse da presente revisão. 

Num segundo momento, é preciso enunciar quais os critérios para a seleção dos 
Códigos de Obras a serem objeto de comparação com o respectivo instrumento 
de Florianópolis. O primeiro deles, sem dúvida, é a identificação prévia das tais 
cinco linhas de atuação em Códigos de Obras Municipais ou em regulamentos 
que incluam aspectos relacionados à habitação de interesse social, adequações 
administrativas, etc. 

 25



A esse respeito, e já preteritamente comentado, são mencionados casos como o 
dos municípios de Rio Branco (AC), Mauá (SP), Taboão da Serra (SP), Santos 
(SP), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG), os quais poderão ser analisados, 
no todo ou em parte, em função da utilidade e dos objetivos tão bem demarcados 
nos Termos de Referência. 

O segundo critério – e não menos importante – é com relação ao número de 
experiências a serem analisadas, situação esta não prevista nos Termos de 
Referência. Acredita-se, num primeiro momento, que não há a necessidade 
expressa de que todas as cinco linhas de atuação sejam integralmente tratadas e 
regulamentadas nessas leis municipais de referência, mesmo porque as diversas 
realidades e condições locais motivam a conformação de regras específicas e 
com terminologias bastante diferentes para cada caso. Porém, há que serem 
referenciadas e comparadas, naquilo que é o cerne da revisão do Código de 
Obras de Florianópolis, experiências que justifiquem a realização de mudanças ou 
adendos na lei do município, de modo que, para cada linha de atuação, sejam 
analisadas minimamente três experiências municipais. 

Dessa forma, a presente estratégia pretende avaliar o conteúdo desses Códigos 
de Obras – no todo ou em parte – em pelos menos três situações que possam 
demonstrar a viabilidade de mudanças no Código de Florianópolis. 

Do ponto de vista metodológico, a identificação desses Códigos de Obras, 
legislações ou regulamentos municipais que serão objeto de comparação 
seguirão, além da vivência da consultora, as tendências, sugestões e discussões 
prévias junto a UEM e ao GT para uma seleção mais refinada e aderente às 
características e pretensões para o presente exercício de revisão. 

 ETAPA 3 

Diagnóstico da Aplicação do Código de Obras em Vigência e a Definição 
de Indicativos de Encaminhamento do Trabalho 

Uma vez compreendida a realidade do município de Florianópolis, quanto às leis 
e estruturas institucionais que foram objeto de levantamento e análise na fase 
anterior, e conhecidas as experiências e Códigos de Obras em outros municípios 
brasileiros, a terceira etapa de trabalho cuidará de efetuar um diagnóstico do 
Código de Obras Municipal existente, fazendo uma leitura e uma análise profícua 
sobre cada uma das cinco linhas de atuação destacadas no item anterior e nos 
Termos de Referência. 

A idéia, do ponto de vista metodológico, é ordenar a análise segundo a 
identificação de Restrições e Potencialidades para a inclusão, supressão ou 
alteração de temas relevantes, tais como a questão das habitações de interesse 
social e procedimentos administrativos para a viabilização de projetos e 
empreendimentos correlatos.  

Essas restrições e potencialidades serão apontadas segundo uma matriz de 
correlação temática, onde se destacarão os temas que são objeto da análise e as 
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diversas variáveis de comparação, por exemplo, jurídicas, institucionais, sociais, 
econômicas, ambientais e administrativas, conforme ilustra e exemplifica a Figura 
seguinte. Netse caso, para cada um dos cinco temas (ou linhas de atuação), 
serão analisadas condições como as que ora se comenta e apresenta na figura. 

Essa leitura, contudo, não estará dissociada da necessária abordagem de todo o 
sistema organizacional e administrativo da Prefeitura municipal, tendo em vista 
que a mudança no Código de Obras, mesmo que venha a propor alterações 
suplementares, deve compreender os ritos processuais pertinentes, por exemplo, 
à capacidade de suporte (física, de recursos humanos, etc) da municipalidade. 

Tema 1: Habitação de Interesse Social 

 

Outro aspecto destacado pelos Termos de Referência e que devem ser 
obrigatoriamente desenvolvidos pela consultora é o estudo das propostas de 
revisão existentes, ouvindo-se os diversos agentes administrativos municipais 
envolvidos, dos poderes executivo e legislativo (Câmara de Vereadores). Devem 
ser mobilizadas algumas Secretarias Municipais e o próprio IPUF, no sentido de 
reconhecer a evolução de algumas realidades e situações que motivaram a 
revisão e o surgimento de várias leis, regulamentos e normas pertinentes ao 
Código de Obras. No aspecto legislativo, serão levantados e analisados os textos 
legais, anteprojetos e demais dispositiviso eventualmente encaminhados ou em 
tramitação legislativa na Câmara de Vereadores de Florianópolis. 

Algumas delas já foram acessadas pela equipe consultora, devendo ser 
consolidadas junto à equipe da Prefeitura e demais órgãos envolvidos. 
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Por fim, os Termos de Referência destacam a necessidade de que esta análise 
do Código de Obras Municipal seja focalizada sobre a questão das habitações de 
interesse social, mencionando que “o produto deste diagnóstico será um relatório 
circunstanciado sobre os limites do Código de Obras Municipal em relação às 
Habitações de Interesse Social”. 

A esse respeito a consultora pretende, do ponto de vista metodológico, recorrer a 
uma série de abordagens que culminem numa análise integrada da questão 
habitacional dirigida à população de baixa renda, evocando aspectos das 
Constituições Federal e Estadual, da legislação infraconstitucional federal, 
estadual e municipal e, também, pela concepção internacional sobre 
habitabilidade. 

Há que se referenciar, na análise dos aspectos construtivos e demais normas, as 
Conferências, Declarações e Convenções internacionais sobre direitos das 
populações, como a Agenda 2111, adotada durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro (1992) que, 
em seu capítulo 7 e 9, contém itens relevantes sobre o direito à moradia, inclusive 
para a população de baixa renda. De acordo com o item 6:  

“O acesso a uma habitação sadia e segura é essencial para 
o bem estar econômico, social, psicológico e físico da 
pessoa humana e deve ser parte fundamental das ações de 
âmbito nacional e internacional. ”  

Pelo item 9 “todos os países devem dar suporte aos pobres de áreas rural e 
urbana, aos desempregados e aos grupos sem renda para a adoção ou 
adaptação dos códigos e regulamentos para fins de facilitar o acesso destes a 
terra, financiamentos e materiais de construção a baixo custo...”. No item 30, 
recomenda-se que “todos os países devem considerar os planos de gestão de 
desenvolvimento nacional de uso da terra, como guias para a utilização e o 
desenvolvimento dos recursos da terra.” 

Outro documento importante a ser analisado juntamente ao conjunto legal de 
Florianópolis é a Agenda Habitat, adotada pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Assentamentos Humanos – HABITAT II, realizada em Istambul, em 1996. A 
Agenda Habitat “estabelece um conjunto de princípios, metas, compromissos e 
um plano global de ação visando orientar, nas primeiras décadas do século XXI, 
os esforços nacionais e internacionais no campo da melhoria dos assentamentos 
humanos; criar as condições necessárias para a obtenção de melhorias no 
ambiente do homem em bases sustentáveis, com atenção especial às 
necessidades e contribuições das mulheres e dos grupos sociais vulneráveis cuja 

                                                 
 
11  AGENDA 21. Agenda para o Desenvolvimento e Meio Ambiente. Assembléia das Nações Unidas. Rio de Janeiro. 1992. 
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qualidade de vida e participação no desenvolvimento tem sido prejudicadas pela 
exclusão e desigualdade”12. 

No texto da Agenda Habitat13 afirma-se “o compromisso de assegurar a plena 
realização dos direitos humanos a partir dos instrumentos internacionais, em 
particular neste contexto o direito à moradia disposto na Declaração Universal de 
Direitos Humanos...” e que “o direito à moradia incluído nos instrumentos 
internacionais deve ser realizado progressivamente.” 

No capítulo III, da Agenda Habitat, referente aos compromissos sobre “Adequada 
Habitação para Todos”, o direito à moradia foi reconhecido da seguinte forma:  

“Reafirmamos nosso compromisso para a plena e 
progressiva realização do direito à moradia, provido por 
instrumentos internacionais. Neste contexto, nós 
reconhecemos a obrigação dos Governos de capacitar as 
pessoas para obter habitação e proteger e melhorar as 
moradias e vizinhanças.” 

Considerando, portanto, a demanda por habitação de interesse social que 
permeia toda a sociedade e o seu papel no processo de desenvolvimento urbano, 
dois interesses se manifestam de forma dinâmica – o interesse público e o 
interesse privado – formando o que se convencionou denominar de mercado 
imobiliário. Por apresentar um dinamismo contundente, este mercado atrai os 
empreendedores privados que se compõem, principalmente, dos incorporadores e 
das empresas de construção civil. Por se tratar de elemento com forte conotação 
social, este mercado mobiliza a administração pública a quem, em nome dos 
direitos dos cidadãos e do ordenamento do desenvolvimento urbano, compete 
organizar e regular o mercado imobiliário e realizar a gestão do aproveitamento 
dos espaços urbanos. 

Questões dessa natureza devem ser igualmente abordadas e analisadas no 
âmbito do presente diagnóstico, a corroborar as restrições potencialidades 
reconhecidas, também, nesta atividade. 

 ETAPA 4: 

Proposta Preliminar do Código de Obras e de Edificação 

O diagnóstico realizado na fase anterior será submetido e amplamente discutido 
com o GT e com os demais agentes intervenientes, visando constituir a agenda 
de trabalho e de proposição formal das mudanças no Código de Obras. 

                                                 
12  Trancrito de Nelson Saule Jr, Direito à Cidade – Trilhas Legais para o Direito às Cidades Sustentáveis. Ed. Max 

Limonad. 1999. 
13  AGENDA HABITAT. Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat II. Istanbul. 1996. 

 29



As reuniões ocorrerão, idealmente, de forma centralizada com a finalidade de 
convergir opiniões e construir consensos em torno de temas e questões 
relevantes apontadas nas etapas e atividades antecedentes. 

Assim, essa discussão deve resultar num conjunto de propostas iniciais que deve 
compor a Proposta Preliminar  de alteração do Código de Obras de Florianópolis, 
ponderadas todas as formas e estratégias enunciadas nas atividades anteriores. 
Isso significa que as mudanças de conteúdo serão apoiadas pelos estudos 
temáticos realizados (levantamentos, estudos comparativos e diagnóstico) e pelas 
discussões efetuadas. 

A proposta preliminar será apresentada na forma de uma minuta, a ser 
posteriormente entregue ao GT para ser distribuída e compartilhada com os 
agentes antes envolvidos nas discussões.  

Vale lembrar que, além da revisão de conteúdo, a Proposta Preliminar incluirá, 
assim como descrito na Etapa 1, questões relativas à revisão e vista formal e de 
aplicação das normas de técnica legislativa e revisão da essência normativa da 
LC 060/2000. 

Também será considerada, conforme antecipado, a análise e a adequação das 
normas e padrões técnicos adotados às regras e definições estabelecidas pelos 
órgãos normativos oficiais, entre eles a ABNT. 

 ETAPA 5: 

Documento da Apresentação no Seminário da Habitação, Contendo a Análise 
das Interfaces e as Compatibilizações com as Ações Complementares do 
PEMAS 

A primeira fase da presente atividade compreende a compatibilização da Proposta 
Preliminar elaborada na etapa anterior com as demais ações do PEMAS - Plano 
Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais, entre elas: Regularização 
Fundiária, Fiscalização, Revisão da Legislação e Agilização dos Procedimentos 
de Análise dos Projetos. 

O principal critério para essa compatibilização, em verdade, é o dinamismo das 
relações entre as mudanças sugeridas para o Código de Obras e as diversas 
premissas e condições estabelecidas no PEMAS, naquilo que concerne, 
especificamente, às questões construtivas e edilícias, administrativas e de 
viabilidade de empreendimentos de interesse social. Para isso, a consultora deve 
gerar e analisar a rede de vínculos entre as ações propostas para o Código de 
Obras e as ações do PEMAS, verificando quais são os pontos de interface e 
identificando a importância e as características destes interlacionamentos, 
acusando os caminhos críticos e principais restrições para aprovação e/ou 
implementação das propostas sugeridas. 

Essa rede de vínculos considerará, inclusive, os aspectos jurídico-institucionais 
que estão circunscritos ao PEMAS e ao Código de Obras conjuntamente, de 
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modo a evitar sobreposições de responsabilidades e atribuições quando aludidos 
os aspectos organizacionais para a questão das habitações de interesse social. 

A partir dessa compatibilização e de posse da proposta preliminar 
consubstanciada na atividade anterior, será realizada uma apresentação no 
Seminário Municipal de Habitação, previsto no TR-04, a qual ensejará uma série 
de discussões e debates subseqüentes destinados à consolidação (ou 
respectivas correções e ajustes) da proposta de revisão do Código de Obras de 
Florianópolis. Essa apresentação apoiar-se-á, portanto, nos documentos e 
propostas previamente elaboradas e, também, na construção de uma agenda de 
temas estratégicos, a ser configurada pela consultora a partir da agregação das 
questões mais relevantes e que merecem atenção mais detida no âmbito da 
citada revisão do Código de Obras. 

Um item obrigatório nessa agenda, sem dúvida, é a própria compatibilização da 
proposta do Código de Obras às ações do PEMAS e à legislação urbanística do 
Município que, apesar das discussões antecedentes, podem suscitar opiniões, 
sugestões ou recomendações complementares ou, ainda, ditar novos rumos no 
presente processo. 

Essa agenda de temas será a base para as discussões no seminário e, 
principalmente, para a elaboração, por parte da equipe da consultora, de um 
documento escrito pertinente às contribuições que ocorrerão por conta da 
realização do evento. 

O documento, conforme exigem os Termos de Referência, fará parte do 
documento final do seminário e será denominado: “Recomendações para o 
processo de Revisão do Código de Obras de Florianópolis”. 

 ETAPA 6: 

Proposta Definitiva do Novo Código de Obras e Edificações 

Esta é a atividade que reúne todas as ações descritas e comentadas 
anteriormente, à medida que aglutina todas as análises, estudos, diagnósticos e 
contribuições dos órgãos envolvidos e dos debates mantidos no âmbito do 
Seminário Municipal de Habitação. 

A idéia, na perspectiva metodológica, é que essas contribuições, sugestões, etc. 
sejam apresentadas pela consultora – de forma estruturada – à UEM, ao GT e 
demais atores envolvidos, de maneira a equacionar todas as questões pendentes 
e, com isso, permitir a elaboração da Proposta Definitiva do Novo Código de 
Obras de Florianópolis. 

Essa consolidação será efetuada mediante reuniões com a equipe envolvida, 
elaborando-se, na seqüência, o documento intitulado “Revisão do Código de 
Obras de Florianópolis”, contendo o projeto de lei de revisão do Código de Obras. 
Esta revisão, conforme lembram os Termos de Referência, deverá ser 
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complementada por minutas dos documentos que se fizerem necessários, tais 
como normas, portarias, etc, quando aplicáveis. 

Sob coordenação e organização da UEM/GT, o anteprojeto será encaminhado à 
Câmara de Vereadores, cumprindo à consultora a elaboração de uma proposta de 
Mensagem a ser encaminhada ao Senhor Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara de Vereadores do Município de Florianópolis. 

 ETAPA 7: 

Critérios e Identificação dos Indicadores de Acompanhamento 

As normas para o disciplinamento da questão construtiva no município, sendo 
atribuição do poder público local, trazem no bojo do presente processo de revisão 
do Código de Obras, uma série de desafios. O principal deles, neste caso, é o de 
incluir normas e procedimentos específicos para as habitações de interesse 
social, cuja característica e tipologia exigem um exame quase exaustivo das 
diversas alternativas tecnológicas disponíveis, das formas e mecanismos de 
viabilidade construtiva desse tipo de habitação, da adequação dos projetos às 
normas vigentes e, também, da capacitação de mão-de-obra tanto para a 
administração e controle desse processo quanto para a própria execução das 
obras. 

Isso, como há muito se debate, não é um processo de simples equacionamento, 
tanto que as próprias construtoras ou os órgãos normativos têm grandes 
dificuldades para se enquadrar ou acolher as sugestões e propostas de 
adequação das regras e procedimentos, ora pelo risco de inviabilidade econômica 
e operacional, ora pela incompatibilidade com normas básicas e essenciais de 
segurança, por exemplo. 

Mesmo que as alternativas propostas na revisão do Código de Obras sejam 
bastante adequadas e aderentes à realidade local, pode haver problemas ou 
correções a serem efetuadas durante o processo de implementação das normas, 
o que se traduz, do ponto de vista da administração municipal, na gestão das 
obras e empreendimentos relativos à habitação de interesse social no Município. 
Isso quer dizer que, dependendo do tipo de solução e estratégia adotada na Nova 
Lei e do maior ou menor nível de restrição para aprovação de um projeto, 
utilização de uma dada tecnologia construtiva, etc. poderão produzir – num ritmo 
mais ou menos acelerado – as mudanças urbanas desejadas14. 

É, por isso, que a consultora entende ser necessário um acompanhamento do 
processo de implementação do Código de Obras, visando, de um lado, detectar e 
                                                 
14  A esse respeito, cumpre lembrar os preceitos, apenas como referência, o esforço do Governo Federal ao instituir o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H o qual foi o principal objetivo do IV Encontro 
Nacional dos Programas de Qualidade da Construção realizado em Vitória, no Estado do Espírito SAnto. O programa 
do Ministério das Cidades contribui para a organização do setor da construção civil e é importante instrumento do 
habitat urbano, ampliando o acesso a recentes conquistas tecnológicas e orientando questões como a qualificação de 
empresas e a sua exigibilidade em licitações públicas vinculadas ao Sistema de Avaliação da Conformidade de 
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil, ao Sistema de Qualificação de Materiais e ao combate à 
produção de materiais de construção em não-conformidade com as normas técnicas. Também faz parte do conjunto 
de discussões, o desenvolvimento do  Sistema Nacional de Avaliações Técnicas – SINAT. 
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mensurar a eficiência das normas e procedimentos adotados e, de outro, propiciar 
adequações e correção das distorções que se verificarem ao longo do processo. 

Dessa forma – e em cumprimento aos Termos de Referência – será tarefa da 
consultora elaborar um conjunto de indicadores que se destinem a avaliar tal 
evolução de aplicabilidade da lei, até como alternativa de melhorias futuras ao 
processo de planejamento e gestão urbana. 

Um sistema de indicadores destinados à avaliar o desenvolvimento e a aplicação 
dos dispositivos legais de construções e obras prescinde, primeiramente, do 
reconhecimento do objeto e da meta almejada para o município, neste caso, 
quanto às habitações de interesse social. Informações como o número de 
projetos, empreendimentos ou programas aprovados e implantados, recursos 
despendidos, número de habitações (ou m2 construídos), tempo médio de análise 
e aprovação de projetos, evolução e valores médios dos custos, etc. são 
exemplos de alguns dos indicadores que comumente podem fazer parte do grupo 
de indicadores a serem gerenciados ou controlados, de maneira que a escolha 
depende, em grande medida, do objetivo e das metas a serem traçadas antes de 
sua seleção. 

Desse modo, o primeiro passo a ser cumprido pela consultora é a definição, em 
conjunto com a UEM e GT, das metas, finalidades e do modus operandi do 
acompanhamento e gerenciamento de indicadores, definido, minimamente, as 
seguintes questões: 

a) Objetivos e metas do acompanhamento; 

b) Responsabilidade institucionais e agentes envolvidos; 

c) Controle social; 

d) Recursos demandados (custeio para o acompanhamento, despesas materiais, 
equipamentos, pessoal, etc.); 

e) Integração com sistemas de informação e de gerenciamento de indicadores 
municipais (geralmente circunscritos às divisões e planejamento); 

f) Acessibilidade e replicabilidade dos dados e resultados (feed back); e, 

g) Sistema de monitoramento, avaliação e análise dos indicadores; 

Desse modo, seguidos os primeiros passos da definição do sistema de 
indicadores, pode-se partir para o desenho final da proposta, a qual pode, 
dependendo da abrangência temática e das finalidades do acompanhamento, 
requerer a utilização de instrumentos mais ou menos sofisticados de 
monitoramento. Assinale-se que esse processo de definição dos indicadores de 
acompanhamento, conforme enunciam os Termos de Referência, será realizado 
de modo articulado com as ações constantes no TR-14 que trata do 
Monitoramento das Ações previstas. 
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Ao possibilitar o emprego de diversas ferramentas, pode-se, a título de exemplo, 
prever um sistema on-line para ingresso e análise de dados, incluindo-se tutoriais 
para treinamento; a criação de múltiplos ambientes para aprendizagem e interface 
com empresas, construtoras, órgãos municipais da administração direta e indireta, 
etc. que compartilhem informações qualitativas e quantitativas concernentes às 
construções, tecnologias, desempenho e mão-de-obra, etc. 

Além disso, há que se preverem mecanismos de replicação dos resultados, 
ligados, por exemplo, à realização de workshops, oficinas temáticas, treinamentos 
e programas de capacitação orientada à disseminação de novas práticas, 
soluções tecnológicas e procedimentos vinculados à viabilidade de habitações de 
interesse social, os quais dinamizem e ordenem o processo no município. 

 ETAPA 8: 

Apresentação do Código de Obras Revisado 

O formato final do Código de Obras ensejará a realização de encontros com 
técnicos da Prefeitura e demais profissionais interessados que guardem relação 
com a aplicação dos procedimentos e normas propostas. 

O objetivo principal é a informação, divulgação e capacitação destes técnicos 
para a implementação dessas novas regras, de modo a facilitar o manuseio da 
nova lei, a compreensão da importância de cada um dos itens incluídos, 
suprimidos ou melhorados e, também, de possibilitar a desejada integração 
funcional e setorial que, certamente, estará vinculada ao exercício do Código de 
Obras no Município de Florianópolis. 

Para tanto, a preparação dos eventos poderá considerar no rol de temas a serem 
abordados, os seguintes: (i) o histórico de esforços legislativos e administrativos 
para a adequação do Código de Obras; (ii) as demandas que geraram a 
necessidade de revisão, com ênfase, em particular, à realidade das habitações 
populares e às áreas de assentamento subnormal; (iii) a importância e alcance do 
Código de Obras no município e à população de baixa renda; (iv) a síntese da 
proposta de revisão e, de outro lado, a descrição e discussão detalhada de cada 
procedimento proposto; (v) os reflexos e resultados esperados; (vi) a articulação e 
integração do Código às políticas municipais, à legislação estadual e federal e às 
tendências de organização e ordenamento das cidades; etc. 

A proposta é que sejam realizados dois dias de eventos (reuniões), nos quais 
possa ser abrangido o maior número possível de participantes, entre técnicos e 
profissionais da Prefeitura envolvidos com a aplicabilidade do Código de Obras e, 
também, do acompanhamento dos seus resultados. 

A consultora, neste quesito, elaborará as apresentações e discutirá com a UEM e 
GT a forma, a logística e a organização desses eventos, propiciando ambiente e 
condições adequadas para essa atividade. 
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Como exigência dos Termos de Referência, à consultora também caberá 
providenciar e entregar, formalmente, a lista de presença dos técnicos 
participantes das reuniões de apresentação. 

3.3. Acompanhamento, Avaliação e Discussão das Atividades 

Os Termos de Referência enunciam que todo o processo de acompanhamento e 
discussão da revisão do Código de Obras será efetuado pelo Grupo de Trabalho 
formado por técnicos da Prefeitura com o apoio da equipe da consultora.  

Caberá, portanto, à consultora subsidiar e sistematizar as discussões e organizar 
o arquivo da documentação referente ao processo de revisão do Código de Obras 
do Município abordando, focalizadamente, as questões relativas às Habitações de 
Interesse Social. 

Todos os produtos, documentos, propostas de agenda de temas, etc, assim como 
as propostas de mudança do Código de Obras, serão previamente submetidas 
aos agentes interessados e envolvidos, de modo que os procedimentos e normas 
atinentes às habitações de interesse social, procedimentos administrativos, etc 
serão discutidos com os titulares dos órgãos municipais diretamente responsáveis 
pela aplicação desta legislação. 
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4. PRODUTOS 

 



4. PRODUTOS 

Conforme estabelecem os Termos de Referência, a relação de produtos a serem 
entregues abrangem: 

 Relatório nº 1 

Contendo a definição de metodologia e dos critérios para a realização dos 
trabalhos. 

 Relatório nº 2 

Contendo o levantamento e a análise das informações documentais já 
elaboradas pela Prefeitura relativa ao tema; estudo comparativo do Código de 
Obras de Florianópolis com os códigos de outras cidades e/ou com modelos 
propostos. 

 Relatório nº 3 

Contendo um diagnóstico da aplicação do Código de obras em vigência e a 
definição de indicativos de encaminhamento do trabalho. 

 Relatório nº 4 

Contendo uma proposta preliminar do Código de Obras e de Edificação. 

 Relatório nº 5 

Documento da apresentação no Seminário da Habitação, contendo a análise 
das interfaces e as compatibilizações com as ações complementares do 
PEMAS. 

 Relatório nº 6 

Contendo a proposta definitiva do novo Código de Obras e de Edificações. 

 Relatório nº 7 

Contendo os critérios e a identificação dos indicadores de acompanhamento, 
ação a ser realizada no âmbito do TR – 14 Monitoramento da Ações da 
Política Habitacional do Município. 

 Relatório nº 8 

Contendo a forma de apresentação do Código de Obras revisado e a  lista de 
presença  dos técnicos municipais nas reuniões de apresentação.Cabe à 
equipe técnica do DI/UEM. 
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5. CRONOGRAMA 

 



5. CRONOGRAMA 

O prazo total estimado para a realização dos trabalhos é de 180 (cento e oitenta) 
dias, conforme o seguinte cronograma: 

1 2 3 4 5 6

1 Etapa 1

2 Etapa 2

3 Etapa 3

4 Etapa 4

5 Etapa 5

6 Etapa 6

7 Etapa 7

8 Etapa 8

Meses
ProdutosEtapas
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