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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Produto 2 - Levantamento e Análise das 
Informações Documentais já Elaboradas pela Prefeitura Relativa ao Tema e das 
Interfaces com as Outras Leis Municipais como o Código de Posturas e o Plano Diretor; 
Estudo Comparativo do Código de Obras de Florianópolis com os Códigos de Outras 
Cidades e/ou com Modelos Propostos. de Informações e Análise de Modelos Existentes 
como Subsídios à Revisão do Código de Obras de Florianópolis”, 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”. 

Conforme o TR, o produto tem como objetivo “a interface com as outras leis 
municipais, como o Código de Posturas e o Plano Diretor; estudo comparativo 
com os códigos de outras cidades e/ou modelos propostos.” 

Este trabalho está sendo desenvolvido pela COBRAPE – Companhia Brasileira de 
Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, cujos 
trabalhos têm a coordenação da Secretaria Municipal de Habitação e 
Saneamento Ambiental. 

Os Códigos Municipais de Obras e Edificações devem estar devidamente 
integradas ao Plano Diretor e à legislação municipal, estadual e federal, e que 
dêem conta de atender – na dimensão adequada – as premissas e as diretrizes 
aplicáveis aos novos modelos de cidades sustentáveis1, sendo que o Código de 
Obras deve possuir como principal conteúdo, um conjunto de parâmetros e 
condições que regulem o espaço edificado. 

Dessa forma, um dos principais objetivos do presente documento é justamente 
verificar o conteúdo de cada legislação e definir o recorte a ser abordado na 
revisão do Código de Obras do Município de Florianópolis, com o enfoque para as 
habitações de interesse social, conforme preconiza o Termo de Referência. 
Segundo este mesmo documento faz parte do escopo do Produto 3: 

“A elaboração de um diagnóstico sobre o Código de Obras Municipal existente e 
sua adequação às Habitações de Interesse Social. Tal diagnóstico será dirigido 
pela consultoria contratada, que deverá estudar a legislação atual, considerar as 
propostas de revisões existentes, conhecer os vários procedimentos 
administrativos correntes, ouvir os diversos agentes administrativos municipais 
envolvidos. O produto deste diagnóstico será um relatório circunstanciado sobre 
os limites do Código de Obras Municipal em relação às Habitações de Interesse 
Social.” 

                                                 
1  Segundo o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), o Código de Obras deve atuar como “instrumento 

municipal regulador dos espaços edificados e de seu entorno...” devendo complementar e integrar-se com outros 
instrumentos urbanísticos, tais como o  Plano Diretor, Código de Posturas, Parcelamento do Solo Urbano, Código 
Sanitário, Políticas Ambientais, entre outras. 
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Temos então que o Produto 3, efetivamente analisa e diagnostica o Código de 
Obras de Florianópolis em relação às Habitações de Interesse Social, 
complementando o recorte da legislação sobre as HIS e a comparação com 
Código de Obras de Florianópolis com o de outras cidades. Devido a este mesmo 
fato, a Lei Complementar 278/ 07, que cria novas normas para as HIS está 
efetivada analisado e diagnosticado no Produto 3. 

Para se realizar o estudo comparativo do Código de Obras de Florianópolis com 
os modelos, Códigos e normas municipais associadas à regulação urbanística e 
edilícia, necessita-se compreender, primeiramente, a forma, a abordagem e o 
alcance da legislação municipal, considerando-se que em cada localidade – 
dadas as suas especificidades -, os conteúdos podem diferir de modo 
pronunciado entre si. Cita-se, como exemplo, a lei específica para habitação de 
interesse social do município de Campinas, a qual aborda questões relativas ao 
parcelamento do solo e tipologias habitacionais, diferentemente do conteúdo do 
Código de Obras de Florianópolis. 

Assim como ocorre no caso dos municípios, igualmente, a legislação estadual e 
federal também apresenta características peculiares que, em função das 
singularidades locais, podem ser adequadas ou mesmo aperfeiçoadas de acordo 
com as demandas verificadas. 

Ponderada a diversidade dos dispositivos legais, constitucionais ou infra-
constitucionais, que podem estar relacionados à revisão do Código de Obras, 
requer-se, do ponto de vista metodológico, atenção redobrada por parte do 
legislador e dos técnicos de planejamento na seleção e destaque de aspectos 
relevantes ao trabalho de revisão ora em questão, principalmente quando se 
considera o volume e a amplitude desta lei na regulação edilícia do município. É 
preciso – e disto, o trabalho cuidou de ressaltar – assegurar que: 

- a legislação municipal esteja de acordo (não sejam conflitantes) com as 
orientações das normas estaduais e federais; 

- sejam levantadas e analisadas as leis específicas que guardem 
correspondência direta com o Código de Obras, tais como as leis de 
parcelamento, zoneamento urbano, Plano Diretor Municipal, regulamentos 
específicos, etc.; e, 

- mantenha-se o foco nas questões de interesse do município, tais como a 
inclusão das habitações de interesse social – HIS no Código de Obras local, 
assim como os respectivos procedimentos, sanções e demais requisitos 
associados (tais como acessibilidade a deficientes físicos, etc), explícitos nos 
Termos de Referência. 

É sobre essas questões que se deteve a metodologia do levantamento de 
informações e da análise de modelos existentes, objeto central do presente 
documento. 
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Primeiro, foram levantadas e sistematizadas a legislação federal e estadual 
aplicáveis ao planejamento e à gestão urbana, com enfoque sobre a relação entre 
estes conteúdos e o relacionamento com o Código de Obras. Esses dados foram 
organizados e estruturados de modo a amparar a estruturação de bancos de 
dados de fácil consulta e acesso, possibilitando, inclusive, a atualização futura. 

Também foram levantados e estudados os instrumentos e institutos técnicos, 
jurídicos, administrativos e financeiros associados ao planejamento e à gestão 
urbana, sobretudo aqueles decorrentes do Estatuto da Cidade, levando em 
consideração a possibilidade de sua aplicação na viabilidade das habitações de 
interesse social e, obviamente, na transferência de benefícios à população de 
baixa renda, para as quais as ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social 
usualmente se destinam. 

Nesse quesito, as informações provenientes do IBGE, IBAM, Ministério das 
Cidades, Caixa Econômica Federal, legislação e bancos de dados legais, etc, 
foram fundamentais para corroborar as análises e estudos realizados sobre a 
situação de Florianópolis e a sua comparação com os demais entes federados. 

A segunda parte do relatório analisa as interfaces do Código de Obras com outras 
leis municipais – Lei Orgânica, Leis de Parcelamento do Uso do Solo e Plano 
Diretor - com o intuito de verificar, no bojo da legislação municipal, as informações 
necessárias à revisão do conteúdo do Código de Obras, integrando-o com os 
demais instrumentos da legislação urbanística municipal, com enfoque na questão 
da habitação popular. 

Nos capítulos seguintes, faz-se uma abordagem sintética do Código de Obras de 
Florianópolis, analisando alguns dos principais aspectos que serão objeto de 
revisão, daí comparando-os com aspectos relevantes observados e analisados 
em outros códigos de obras e edificações de municípios brasileiros. 

Por fim, nas conclusões deste documento, são reunidas e sintetizadas as 
principais questões e demandas que, potencialmente, se configuram como 
oportunidades de mudança do Código de Obras, a merecer discussão e atenção 
detida por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do conjunto de técnicos 
e especialistas envolvidos. Assinale-se que estes aspectos, centrais ao presente 
trabalho, são os principais subsídios para a definição de critérios, diretrizes e 
propostas para a alteração do Código de Obras de Florianópolis, objeto das 
atividades seguintes, em especial, para a elaboração dos Produtos 3 e 4. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Legislação Infra-Constitucional 

A legislação infra-constitucional aqui analisada inclui aqueles dispositivos legais, 
de âmbito federal e estadual, que se relacionam – no todo ou em parte – ao 
exercício do planejamento, desenvolvimento e gestão urbana e, por decorrência, 
à regulação do espaço edificado, associável, portanto, à configuração e aplicação 
da legislação urbanística e aos Códigos de Obras e Edificações, de modo geral. 

1.1.1. Legislação Federal 

Grande parte das leis aqui apontadas corresponde a políticas públicas que, 
atualmente, são tidas como referências setoriais em nível nacional, que institui 
normas gerais aplicáveis ao uso e ocupação do solo. Igualmente, são 
apresentados e, brevemente, comentados os dispositivos infra-constitucionais que 
estão circunscritos à realidade urbana municipal, configurando-se como pontos de 
apoio à elaboração das leis municipais ou, até mesmo, referenciando o processo 
de regulamentação e operacionalização de políticas estaduais e locais. 

O quadro apresentado adiante demonstra os dispositivos infra-constitucionais, 
agrupando-os setorialmente e dividindo-os a partir de sua correspondência 
constitucional (primeira coluna), legislação infra-constitucionais associadas 
(segunda coluna), órgãos envolvidos e interatuantes (terceira coluna) e, por fim, 
as principais leis e normas de interesse relacionadas ao tema. 
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Quadro 1.1. Legislação Infra-Constitucional Relacionada ao Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Urbana. 

  Constituição Federal Legislação Infraconstitucional Agentes 
Relacionados Leis e Normas de Interesse 

Uso do Solo e 
Habitação 

Art. 30 (inciso VIII), cabe aos municípios 
promover, no que couber, o adequado 
ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano
 

Art. 182 (sobre política urbana) dispõe que o 
poder público municipal a executará, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, com 
o objetivo de ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem estar de seus 
habitantes. Nos termos do parágrafo 1o desse 
dispositivo, o plano diretor, instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, deve ser aprovado em lei, sendo 
obrigatório nas cidades com mais de 20.000 
habitantes 

Lei 6.766/79, sobre parcelamento urbano, alterada pela Lei 
9785 
Estatuto da Cidade - Lei 10.257, de 10.7.2001 

 

A Lei Federal 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS 
e institui o Conselho Gestor do FNHIS 

 

Agentes:  

Prefeituras Municipais 

Decreto-Lei no 58 de 10 de dezembro de 1.937 – dispõe sobre o 
loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações 

 

Lei Federal no 9.785 de 20 de janeiro de 1.999 que altera o 
Decreto-Lei no 3.365/41 e as leis 6.015/73 e 6.766/79 

 

Decreto-Lei no 3.365 de 21 de junho de 1.941 – dispõe sobre 
desapropriações por utilidade pública 

 

Lei Federal no 6.015 de 31 de dezembro de 1.973 – dispõe sobre 
os registros públicos 

 

Lei Federal n. 6803, de 02/07/80 - dispõe sobre as diretrizes 
básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de 
poluição 

Saneamento 

Art. 21 (inciso XVIII), remete à União a 
competência para planejar e promover a 
defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e 
inundações.  
 

Art. 23 (inciso IX), destaca como competência 
comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios a tarefa de promover programas 
de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento 
básico 

Lei Federal n. 5318, de 26/09/67 - instituiu a Política 
Nacional de Saneamento e criou o Conselho Nacional de 
Saneamento 

 
Obs.: O projeto de Lei 199 foi vetado no início de 1995 e 
os demais projetos existentes, com ênfase no PL 4.174/01 
encontram-se em tramitação, sem previsão de serem 
votados. Dessa forma, não havendo regra nacional 
específica para o setor de saneamento, há que verificar os 
marcos regulatórios estaduais 
 

Agentes:  

SEDU - Secret. 
Desenvolvimento Urbano
Organismos Municipais 

Resolução CONAMA no 005, de 15 de junho de 1988: 
regulamentou o licenciamento de obras de saneamento básico 

Regiões 
Metropolitanas 

Art. 25 (§ 3o) - Dispõe sobre regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, cuja criação já havia sido 
prevista na Constituição anterior (cujas 
regiões são resultantes da Lei Complementar 
14, de 8.6.73, alterada pela Lei Complementar 
27, de 3.11.75) 

 
Agentes:  

Órgãos de Planejamento 
Metropolitano 
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 Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001) 

A ordenação da cidade através de normas urbanísticas é assunto 
predominantemente local, e tal idéia reforça-se ainda mais diante da explicitação 
da natureza do Plano Diretor verdadeiro instrumento de planejamento estratégico 
do próprio Município, que, aplicado por sua legislação correlata – Lei do Uso, 
Ocupação e Parcelamento do Solo, Código de Obras e Código de Posturas deve 
conter diretrizes das mais diversas, desde as relacionadas às condições de 
acesso dos cidadãos aos seus direitos sociais e fundamentais como emprego, 
habitação e serviços, passando pela proteção ao meio ambiente e patrimônio 
natural e cultural, até aquelas que digam respeito ao perfil econômico do 
Município, entre outras. 

Como os terrenos urbanos não são de domínio público, cabe à legislação 
urbanística como um todo e, especialmente, aos instrumentos urbanísticos que 
restringem ou limitam o exercício do direito de propriedade imporem-lhe o 
cumprimento de sua função social. 

Regulamentando o artigo 182 da Constituição Federal, em 10/07/2001 foi 
promulgada a Lei Federal 10.257 que estabeleceu as diretrizes para a Política 
Urbana, conhecida como “Estatuto da Cidade”. 

Esta legislação resulta de vários projetos de lei de desenvolvimento urbano que 
foram apresentados no Congresso Nacional, tendo destaque no processo de 
tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 2181/89 do Deputado 
Raul Ferraz e o Projeto de Lei n 5788/90 de autoria do Senador Pompeu de 
Souza. 

Entre as diretrizes da política urbana, o Estatuto da Cidade estabelece a gestão 
democrática e incentivo à participação popular na formulação e execução do 
plano, programas e projetos de desenvolvimento urbano; a participação dos 
agentes econômicos públicos e privados na urbanização, em atendimento ao 
interesse social; preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído; proteção e o cumprimento da função social da propriedade mobiliária, 
prevalecente sobre o exercício do direito de propriedade individual. 

A lei estabelece os instrumentos para a Gestão Democrática da cidade, por meio 
de: (i) órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal; (ii) debates, audiências e consultas públicas; (iii) conferências sobre 
assuntos de interesse urbano; (iv) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

No art. 4º Seção I, a Lei estabelece os “Instrumentos em Geral” da Lei, 
destacando-se:  

 

(i) planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;  
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(ii) planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões;  

(iii) planejamento municipal;  

(iv) institutos tributários e financeiros,  

(v) institutos jurídicos e políticos;  

(vi) estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV). 

 

Com relação aos instrumentos de planejamento municipal, a lei destaca em 
especial:  

 

(a) plano diretor;  

(b) disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo; 

(c) zoneamento ambiental;  

(d) plano plurianual;  

(e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

(f) gestão orçamentária participativa;  

(g) planos, programas e projetos setoriais; e,  

(h) planos de desenvolvimento econômico e social. 

 

Entre os institutos jurídicos e políticos relacionam-se: 

 

(a) desapropriação; 

(b) servidão administrativa; 

(c) limitações administrativas; 

(d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

(e) instituição de unidades de conservação; 
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(f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

(g) concessão de direito real de uso; 

(h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

(i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

(j) usucapião especial de imóvel urbano; 

(k) direito de superfície; 

(l) direito de preempção; 

(m) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

(n) transferência do direito de construir; 

(o) operações urbanas consorciadas; 

(p) regularização fundiária; 

(q) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 
sociais menos favorecidos; 

(r) referendo popular e plebiscito. 

Os itens acima grifados possuem artigos específicos na Lei Federal, que 
regulamentam, por exemplo, aspectos importantes como o direito de preempção e 
o direito de superfície. Contudo, abre-se um amplo leque de instrumentos para 
gestão urbana, a serem objeto de regulamentação nas competentes esferas de 
governo, que fortalecem o exercício da gestão, tornando-a compatível com as 
exigências atuais para que princípios fundamentais da cidadania como a 
soberania popular, o direito à cidade e o meio ambiente sadio e equilibrado 
fiquem assegurados. 

O Estatuto da Cidade reforça o papel do Plano Diretor, enquanto instrumento 
privilegiado de planejamento. Estabelece, no artigo 4º, o Plano Diretor como 
instrumento básico da Política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo 
obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes. Além disso, parte 
expressiva dos instrumentos de gestão preconizados na Lei Federal devem, para 
se viabilizarem nos municípios, ser previstos ou regulamentados pelo Plano 
Diretor, o que, desta forma, amplifica a sua importância institucional. 

O Município tem a obrigação constitucional de definir através do Plano Diretor as 
exigências fundamentais de ordenação da cidade, determinando assim quando a 
propriedade urbana cumpre sua função social. A existência do Plano Diretor é 
condição básica para o Município dispor sobre as limitações urbanísticas à 
propriedade urbana, determinar as obrigações de fazer ou não fazer do 
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proprietário de imóvel urbano, bem como estabelecer comportamentos positivos 
visando ao cumprimento da função social da propriedade. 

O Plano Diretor deve, também, conter os instrumentos do macro-zoneamento 
(zona adensável e não adensável), estoque de área edificável, solo criado, fundo 
de urbanização, das zonas especiais de interesse social, consórcio imobiliário e 
operações de interesse social. 

O instrumento do fundo de urbanização, por exemplo, pode ser constituído para 
receber as receitas oriundas da outorga onerosa do direito de construir, das 
operações urbanas, operações de interesse social e outras fontes de receita 
como recursos da dotação orçamentária municipal, que podem ser aplicados 
propriamente em programas de habitação de interesse social. 

As zonas especiais de interesse social - ZEIS visam atender a diretriz da política 
urbana de promoção da urbanização e regularização fundiárias das áreas 
urbanas, ocupadas pelas comunidades carentes como favelas, cortiços, conjuntos 
habitacionais abandonados, loteamentos clandestinos e irregulares. As ZEIS são 
destinadas primordialmente à produção e à manutenção de habitação de 
interesse social. As zonas especiais de interesse social podem ser classificadas 
em razão das características de uso e ocupação da área urbana. 

A instituição e implementação do plano diretor com estes e com os demais 
instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade são fundamentais para a eficácia 
de uma política urbana e habitacional destinada a efetivar o direito à moradia, por 
conseqüência o direito à cidade da grande parcela da população urbana que vive 
em situação de desigualdade social e econômica nas cidades brasileiras, em 
especial nas áreas metropolitanas como a RMSP. 

O município de Florianópolis possui em suas leis (como no caso do Plano Diretor) 
alguns instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, tais como a transferência do 
direito de construir e de índices, a criação de áreas de interesse social (com as 
denominadas ARP-0). 

 Lei Federal 11.124/2005  

(Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS) 

A Lei Federal 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS, possui em seus objetivos, formas de 
viabilizar o acesso à habitação digna da população de menor renda. Um dos seus 
princípios é:  

“compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de 

desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social;”. 
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Esta Lei, de Iniciativa Popular, foi aprovada após 13 anos de tramitação no 
Congresso Nacional, focando a população de baixa renda que precisa de subsídio 
para ter sua moradia. 

O SNHIS tem como objetivos : 

I -  viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 
habitação digna e sustentável;  

II -  implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo 
e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e  

III -  articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e 
órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 

Os órgãos integrantes do SNHIS, entre outros, incluem: Ministério das Cidades, 
órgão central do SNHIS; Conselho Gestor do FNHIS; Caixa Econômica Federal - 
CEF, agente operador do FNHIS; Conselho das Cidades; fundações, sociedades, 
sindicatos, associações comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer 
outras entidades privadas que desempenhem atividades na área habitacional, 
afins ou complementares, todos na condição de agentes promotores das ações 
no âmbito do SNHIS; e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário 
Nacional a atuar no Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 

Os recursos para implementação e execução do SNHIS incluem o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, nas condições estabelecidas pelo seu Conselho 
Deliberativo; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nas condições 
estabelecidas pelo seu Conselho Curador; Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social - FNHIS; e outros fundos ou programas que vierem a ser 
incorporados ao SNHIS2. 

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS terá o objetivo de 
centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no 
âmbito do SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à 
população de menor renda. 

O FNHIS será constituído por:  

I -  recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, de que trata a 
Lei nº 6.168/1974;  

II -  outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao SNHIS;  

III -  dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de 
habitação;  

                                                 
2  Na composição dos recursos do Fundo entram também recursos onerosos do F.G.T.S. e do F.A.T., que poderão ser 

disponibilizados a juros mais baixos possíveis pelos respectivos Conselhos Curadores. Também é necessária a 
contrapartida de Estados e Municípios, com Fundos similares, dotados de recursos orçamentários, complementados por 
terrenos. 
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IV -  recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas 
de habitação;  

V -  contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 
organismos de cooperação nacionais ou internacionais;  

VI -  receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos 
do FNHIS; e, 

VII -  outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 

O FNHIS é, de acordo com a Lei, gerido por um Conselho Gestor, de caráter 
deliberativo, composto, de forma paritária, por órgãos e entidades do Poder 
Executivo e representantes da sociedade civil, presidido pelo Ministério das 
Cidades. 

As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações vinculadas aos 
programas de habitação de interesse social que contemplem, entre outras: 
aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; produção de 
lotes urbanizados para fins habitacionais; urbanização, produção de 
equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas 
caracterizadas de interesse social; implantação de saneamento básico, infra-
estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais 
de interesse social; aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma 
de moradias; recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social; 
outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do 
FNHIS. 

Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Para receberem recursos transferidos 
do FNHIS, Estados e Municípios deverão constituir Fundos específicos, com 
dotação orçamentária própria, para oferecimento de contrapartida que poderá ser 
em recursos financeiros, bens imóveis urbanos ou serviços vinculados aos 
respectivos empreendimentos habitacionais. 

Os Estados e Municípios que aderirem ao SNHIS deverão constituir Conselhos 
que contemplem a participação de entidades públicas e privadas, bem como de 
segmentos da Sociedade ligados à área de habitação, aos quais caberá 
estabelecer critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos, 
acesso às moradias e condições de concessão de subsídio. 

Deste modo torna-se importante para o Município de Florianópolis a constituição 
destes Conselhos citados no SNHIS, de modo a adequar-se à legislação federal, 
favorecendo o repasse de recursos. Diversos municípios citam no Código de 
Edificações, Conselhos ligados a questões habitacionais, como é explicitado na 
comparação do Código de Florianópolis com o de outros municípios. 
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Os benefícios concedidos no âmbito do SNHIS poderão ser representados por: 

I -  subsídios financeiros, suportados pelo FNHIS, destinados a complementar a 
capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, respeitados os limites 
financeiros e orçamentários federais, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais; 

II -  equalização, a valor presente, de operações de crédito, realizadas por 
instituições financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e 
fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil; 

III - isenção ou redução de impostos municipais, distritais, estaduais ou federais, 
incidentes sobre o empreendimento, no processo construtivo, condicionado a 
prévia autorização legal; 

IV - outros benefícios não caracterizados como subsídios financeiros, destinados 
a reduzir ou cobrir o custo de construção ou aquisição de moradias, 
decorrentes ou não de convênios firmados entre o poder público local e a 
iniciativa privada. 

1.1.2. Legislação Estadual 

As leis estaduais que se referem, diretamente, às questões de ordenamento 
territorial e regulação do espaço edificado, em sua maioria, se relacionam aos 
preceitos constitucionais (Constituições Federal e Estadual) e às diretrizes legais 
estabelecidas para a proteção ambiental e para o disciplinamento do uso e 
ocupação do solo. 

As referências legais relacionadas ao uso e ocupação do solo, em larga medida 
relativas ao parcelamento urbano, zoneamento e regras edilícias não devem ser 
confundidas com o plano diretor, tampouco sendo parte deste, mas 
eventualmente constituindo-se num valioso instrumento para a sua implantação3. 
Assim, as disposições que expressam a função social da propriedade urbana e as 
exigências fundamentais de ordenação da cidade, assim como as normas e 
regras gerais para implantação dos equipamentos públicos devem integrar-se às 
legislação municipal. 

No quadro a seguir, apresentam-se as principais leis de âmbito estadual 
relacionadas ao escopo do presente trabalho, destacando-se, nos comentários da 
seqüência, os pontos mais relevantes da legislação afetos à realidade de 
Florianópolis. 

 

                                                 
3  Moreira, Antônio Cláudio M. L. II Seminário Nacional de Engenharia & Planejamento Urbano. São Paulo, Escola 

Politécnica da USP, outubro de 1989. In: http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/a_moreira/producao/plandir.htm 
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Quadro 1.2. Principais Leis Estaduais. 

  Constituição Estadual Legislação Infraconstitucional Estadual Leis e Normas de Interesse 

Uso do Solo 

Art. 141 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao 
desenvolvimento urbano, o Estado e o Município assegurarão: 
 
I  -  política de uso e ocupação do solo que garanta: 
 
a) controle da expansão urbana; 
b) controle dos vazios urbanos; 
c) proteção e recuperação do ambiente cultural; 
d) manutenção de caraterísticas do ambiente natural; 
 
II -    criação de áreas de especial interesse social, ambiental, 

turístico ou de utilização publica; 
 
III -  participação de entidades comunitárias na elaboração e 

implementação de planos, programas e projetos e no 
encaminhamento de soluções para os problemas urbanos; 

 
IV -  eliminação de obstáculos arquitetônicos as pessoas 

portadoras de deficiência física; 
 
V -  atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas 

por população de baixa renda. 
 

LEI ESTADUAL N° 6.063 de 24 de maio de 1982. – (DOSC 
25.05.82)  
 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
providências  
   
LEI ESTADUAL N° 10.957 de 23 de novembro de 1998. 
(DOSC 24.11.98)  
 
Revoga os incisos II e III do art. 5º, o art. 7º e dá nova 
redação ao inciso II do art. 13 da Lei nº 6.063, de 24 de maio 
de 1982 

 
PROVIMENTO Nº 75/98  
 
Dispõe sobre a exigência da Licença Ambiental Prévia 
- LAP, e da Licença Ambiental de Instalação - LAI no 
Registro do Parcelamento do Solo Urbano  

 
PROVIMENTO Nº 37/99  
 
Institui o Projeto “Lar Legal”, objetivando a 
regularização do parcelamento (loteamento e 
desmembramento) do solo urbano. 
 
PROVIMENTO Nº 13/94
 
Dispõe sobre os loteamentos clandestinos, com 
proibição de escrituração e registro de atos e negócios 
jurídicos infringentes do ordenamento legal sobre o 
parcelamento do solo urbano ou rural. 
 
PROVIMENTO Nº 02/94
 
Dispõe sobre a disciplina de escrituração de cessão de 
posse de imóveis e dá outras providências  
 
PROVIMENTO Nº 14/93  
 
Consolida e disciplina disposições sobre o registro 
especial de que trata o art. 18 da Lei nº 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, que versa sobre o 
parcelamento do solo urbano.  
 
PROVIMENTO Nº 29/84  
 
Dispõe sobre o registro de loteamentos e 
desmembramentos. 
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Quadro 1.2. Principais Leis Estaduais (continuação). 

 Constituição Estadual Legislação Infraconstitucional Estadual Leis e Normas de Interesse 

Meio Ambiente 

Art. 181 - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de 
defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
Art. 182 — Incumbe ao Estado, na forma da lei: 
 
I -   preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
 
II -    preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do Estado e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e 
manipulação de material genético; 

 
III -  proteger a fauna e a flora, vedadas as praticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie 
ou submetam animais a tratamento cruel; 

 
IV - definir, em todas as regiões do Estado, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; 

 
V - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudos prévios de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 

 
VI - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substancias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

 
VII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 

público e privado, bem como promover a conscientização 
publica para preservação do meio ambiente, assegurada a 
atuação conjunta dos órgãos de educação e de atuação na 
área do meio ambiente; 

 
VIII - informar sistematicamente a população sobre os níveis de 

poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação de riscos 
de acidentes e a presença de substancias potencialmente 
danosas a saúde na água, no ar, no solo e nos alimentos; 

 
IX - proteger os animais domésticos, relacionados historicamente 

com o homem, que sofram as conseqüências do urbanismo e 
da modernidade. 

 

LEI Nº 5.793 DE 15 DE OUTUBRO DE 1980.  
(DOSC 22.10.80) 
 
Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade 
ambiental e dá outras providências 
     
LEI Nº 6.320, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983. 
(DOSC 22.12.83)
 
Dispõe sobre normas gerais de saúde, estabelece 
penalidades, e dá outras providências 
    
LEI Nº 10.720, DE 13 DE JANEIRO DE 1998.  
(DOSC 13.01.98) 
 
Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e 
estabelece outras providências. 
   
 

DECRETO Nº 14.250, DE 5 DE JUNHO DE 1981. – 
(DOSC 09.06.81) 
 
Regulamenta dispositivos da Lei nº 5.793, de l5 de 
outubro de 1980, referentes a proteção e a melhoria 
da  qualidade ambiental. 
     
DECRETO Nº 2.853, DE 20 DE AGOSTO DE 2001.– 
(DOSC 22.02.02)  
 
Estabelece condições pa assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta no âmbito da administração 
direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 
   
PORTARIA INTERSETORIAL Nº 01/92. – (DOSC 
28.10.92)  , alterada pelas Portarias 01/00 e 01/02 
 
Aprova a Listagem das Atividades Consideradas 
Potencialmente Causadoras de Degradação 
Ambiental    
  
PORTARIA Nº 033/96 – (DOSC 18.10.96)  
Disciplina Procedimentos Relativos à Aplicação de 
Penalidades Ambientais 
  
PORTARIA Nº 062/99 – FATMA. – (DOSC 29.12.99) 
 
Aprova Instruções Normativas e Norma Técnica de 
Licenciamento Ambiental que menciona. 
  
PORTARIA Nº 017/02 – FATMA DE 18/04/2002.– 
(DOSC 23.04.02)  
 
Estabelece os Limites Máximos de Toxidade Aguda 
para efluentes de diferentes origens e dá outras 
providências. 
  
PORTARIA N° 047/02 - FATMA DE 05/08/2002. - 
(DOSC 23.08.02), alterada pela Portaria 01/03 
 
Disciplina o Acesso à Tramitação de Processos de 
Licenciamento Ambiental 
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Quadro 1.2. Principais Leis Estaduais (continuação). 

  Constituição Estadual Legislação Infraconstitucional Estadual Leis e Normas de Interesse 

Resíduos Sólidos 

Art. 9º - O Estado exerce, com a União e os Municípios, as 
seguintes competências: 
 
............................................. 
 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico; 
 
Art. 112 - Compete ao Município: 
.............................................. 
 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local; 
 

 
LEI Nº 11.078, DE 11 DE JANEIRO DE 1999.  
(DOSC 11.01.99)  
 
Estabelece normas sobre controle de resíduos de 
embarcações, oleodutos e instalações costeiras e dá outras 
providências.  
   
LEI Nº 11.078, DE 11 DE JANEIRO DE 1999.  
(DOSC 09.04.99)  
 
Partes vetadas pelo Governador do Estado e mantida pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, do 
Projeto que se transformou na Lei nº 11.078, de 11 de 
janeiro de 1999, que "Estabelece normas sobre controle de 
resíduos de embarcações, oleodutos e instalações 
costeiras e dá outras providências." 
   
LEI Nº 11.347, DE 17 DE JANEIRO DE 2000.  
(DOSC 18.01.00)  
 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final dos 
resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona, e 
adota outras providências  
   
LEI Nº 11.376 DE 18 DE ABRIL DE 2000.  
(DOSC 24.04.00)  
 
Estabelece a obrigatoriedade da adoção de plano de 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos 
casos que menciona  
   
LEI N° 12.375, DE 16 DE JULHO DE 2002. 
 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de 
pneus descartáveis e adota outras providências.  
 

DECRETO Nº 6.215, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
2002. 
 
Regulamenta a Lei nº 12.375, de 16 de julho de 
2002, que dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 
destino final de Pneus descartáveis e adota outras 
providências.  
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Quadro 1.2. Principais Leis Estaduais (continuação). 

  Constituição Estadual Legislação Infraconstitucional Estadual Leis e Normas de Interesse 

Organização Político-
Administrativa 

Art. 114 - O Estado, para integrar a organização, o planejamento e 
a execução das funções publicas de seu interesse e de Municípios 
limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, 
mediante lei complementar, instituir: 
 
I   - regiões metropolitanas; 
II  - aglomerações urbanas; 
III - microrregiões. 
 
§ 1º - A instituição de região metropolitana se fará com base em 
avaliação do conjunto dos seguintes dados ou fatores, entre outros 
objetivamente apurados: 
 
I -    população, crescimento demográfico, grau de concentração e 

fluxos migratórios; 
II -    atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento; 
III -   fatores de polarização; 
IV -  deficiência dos recursos públicos, em um ou mais municípios, 

com implicação no desenvolvimento da região. 
 
§ 2º - Não será criada microrregião integrada por menos de quatro 
por cento dos Municípios do Estado. 
 
§ 3º - Os Municípios poderão criar associações, consórcios e 
entidades intermunicipais para a realização de ações, obras e 
serviços de interesse comum. 

Lei Complementar n° 186, de 20 de novembro de 1999 
"Altera a redação da Lei Complementar n° 104, de janeiro de 
1994, que dispõe sobre a regionalização do Estado."  
 
Lei Complementar n° 162, de 06 de janeiro de 1998 
 
"Institui as Regiões Metropolitanas de Florianópolis, do Vale 
do Itajaí e do Norte/Nordeste Catarinense e estabelece outras 
providências." 
 
Lei Complementar n° 104, de 04 de janeiro de 1994 
 
"Dispõe sobre os princípios de regionalização do Estado e 
adota outras providências." 
 
 

 
Decreto nº 1.643, de 22 de setembro de 2000
 
"Regulamente o art. 18 da Lei Complementar  n° 162, de 6 
de janeiro de 1998, que cria os Fundos de 
Desenvolvimentos das Regiões Metropolitanas de 
Florianópolis, do Vale do Itajaí e do Norte/Nordeste 
Catarinense, e dá outras providências." 
 
Resolução nº 006 - de 8 de abril de 2002  
 
Aprova a criação do Conselho de Assessoramento 
Metropolitano 
 
Decreto nº 3.456, de 23 de novembro de 2001 "  
 
Nomeia integrantes do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense." 
 
Decreto nº 2.133, de 09 de março de 2001  
 
"Nomeia integrantes do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense." 
 
Decreto Nº 537 de 16 de setembro de 1999   
 
"Nomeia integrantes do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana Norte / Nordeste Catarinense." 
 
Resolução n° 004 de 08 de abril de 2001  
 
"Cria Câmaras Setoriais na Região Metropolitana 
Norte/Nordeste Catarinense e dá outras providências." 
 
Resolução n° 003 de 08 de março de 2000  
 
"Cria Câmaras Setoriais na Região Metropolitana 
Norte/Nordeste de Santa Catarinense e dá outras 
providências." 
 
Resolução n° 002 de 08 de março de 2000 
 
"Aprova o regimento interno da Região Metropolitana 
Norte/Nordeste Catarinense." 
 
Resolução n° 001 de 06 de dezembro de 1999 
 
"Dispõe sobre a comunicação oficial no âmbito da Região 
Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense." 
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A seguir, são comentados os principais aspectos das políticas e leis estaduais 
que mais se relacionam com os temas em questão. 

 Parcelamento do Solo Urbano – Lei Estadual no 6.063/82 (e Lei 10.957/98) 

A principal referência estadual concernente ao disciplinamento do uso e ocupação 
do solo urbano é a Lei Estadual no 6.063/82, cujo regramento define que as 
regras e critérios dos parcelamentos no Estado, devendo ser feitos mediante 
loteamento ou desmembramento, observando-se as disposições da Legislação 
Federal e Municipal pertinente. 

O artigo 3º da lei, ao estabelecer as restrições para a atividade de parcelamento 
do solo, limita esta atividade quando: 

“I - em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências 

para assegurar o escoamento das águas;  

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem 

que sejam previamente, saneados;  

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento);  

IV - em terrenos onde as condições geológicas e topográficas desaconselhem a 

edificação;  

V - em áreas de proteção especial, definidas na legislação, e naquelas onde o 

parcelamento do solo possa causar danos relevantes à flora e outros recursos naturais;  

VI - em áreas onde as condições ambientais ultrapassem os limites máximos dos 

padrões de qualidade ambiental ou onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis;  

Parágrafo Único - Os Municípios, em consideração às características locais, poderão 

estabelecer, supletivamente, outras limitações desde que não conflitem com as 

disposições desta Lei.” 

A legislação, quando define os requisitos para os projetos de loteamentos 
urbanos, também atenta para as normas e procedimentos para a instalação dos 
equipamentos urbanos, observando que os lotes terão área mínima de 125 m² e 
frente mínima de 5 m (dispositivo alterado pela Lei Estadual no 10.957/98), salvo 
quando a legislação municipal determinar maiores exigências ou quando o 
loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos 
competentes. 

Também se estabelece que ao longo das águas correntes e dormentes, e das 
faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, é obrigatória a reserva 
de uma faixa “non aedificandi” de 15 m de cada lado, salvo maiores exigências 
estabelecidas em lei federal (tais como o Código Florestal) ou municipal. 

No parágrafo 3º do artigo 8º da lei são definidas, também, a natureza e a 
condição urbana dos equipamentos públicos, sendo “......considerados urbanos os 
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equipamentos públicos de abastecimento de água industrial e potável, serviços de 
esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, coleta de lixo, 
gás canalizado, estações de abastecimento e de tratamento de efluentes 
domésticos e industriais.” 

A lei aponta, ainda, que cabe ao município fixar os requisitos exigíveis para a 
aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja 
destinação de área pública tenha sido inferior à mínima exigida por esta 
legislação. 

1.1.3. Legislação Municipal 

A Lei Orgânica do Município, lei de maior relevância dentro do âmbito municipal 
disciplina a atribuição do município em todos os seus aspectos. os principais 
artigos relacionados com o tema deste TR está descrito no capítulo 2. 

A apresentação e a análise da legislação municipal, aqui enunciada, destacam 
aqueles dispositivos relacionados ao ordenamento territorial e regulação edilícia, 
acusando, igualmente, alguns dos principais dispositivos e políticas relacionadas 
às habitações de interesse social e temas relevantes ao presente processo de 
revisão do Código de Obras de Florianópolis. 

Neste capítulo, no entanto, são apenas destacadas as leis, de modo que os 
comentários mais relevantes e de interesse para o presente trabalho são 
efetuados no capítulo seguinte, quando da análise mais detida dos principais 
instrumentos e leis associadas à questão edilícia e construtiva. 

Cumpre registrar, nesse quesito, o teor apresentando no estudo do Perfil dos 
Municípios Brasileiros – Gestão Pública, apresentado pelo IBGE, o qual 
especifica, do ponto de vista legal, o arcabouço disponível no município de 
Florianópolis, a saber: 

- Lei de diretrizes orçamentárias (LDO); 

- Lei de orçamento anual (LOA); 

- Lei Orgânica do Município 

- Plano diretor; 

- Lei de perímetro urbano; 

- Lei de parcelamento do solo; 

- Lei de zoneamento; 

- Legislação sobre Áreas de Interesse Especial; 

- Código de Obras; 
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- Código de Posturas; 

- Código de Vigilância Sanitária; 

- Lei do Solo Criado; e, 

- IPTU Progressivo. 

Do ponto de vista dos aspectos e estruturas afetas às questões de habitações de 
interesse social, o Município conta com órgãos específicos para implementação 
de política habitacional, com cadastros de famílias vinculadas a programas 
habitacionais e com vários programas habitacionais em vigência. 

A partir deste conjunto simplificado de instrumentos e dispositivos listados, 
analisam-se, a seguir, as leis que necessitam estar integradas ao Código de 
Obras, com destaque para a Lei Orgânica, a Lei de Parcelamento do Solo e o 
Plano Diretor. 

1.2. Habitação de Interesse Social 

Conforme observado ao longo deste capítulo, a definição de habitação de 
interesse social necessita ser abrangente, pois diversos parâmetros precisam ser 
atendidos para a edificação se enquadrar nesta categoria. A definição para 
habitação de interesse social através de parâmetros rígidos pode causar 
problemas principalmente na obtenção de recursos proveniente de outros fundos 
que não sejam municipais, como no caso atual de Florianópolis, onde os 
parâmetros atuais de áreas mínimas não permitem a obtenção de maiores 
recursos junto à agências de fomento, como no caso do Programa de 
Arrendamento Familiar da Caixa Econômica Federal (PAR-CEF), onde as áreas 
mínimas solicitadas são inferiores às praticadas em Florianópolis, dificultando o 
acesso a este tipo de financiamento.  

A definição de habitação de interesse social não pode ser desvinculada do poder 
público municipal, que deve possuir mecanismos flexíveis que permitam a 
adequação das edificações destinadas à população de baixa renda aos 
parâmetros das agências de fomento, e ao mesmo tempo garantir a salubridade 
das edificações, evitando a errada apropriação de parâmetros construtivos. 

As definições de habitações de interesse social transformam-se ao longo do 
tempo, pois diversos critérios podem ser utilizadas nesta definição, desde a área 
mínima construída até o perfil sócio-econômico do futuro morador. Termos por 
exemplo a mudança ocorrida dentro do BNH, onde a faixa de renda inicial 
destinava-se à população de até 5 S.M., posteriormente modificada para 3 S.M., 
devido à mudanças ocorridas no perfil populacional brasileiro. Mesmo as áreas 
mínimas preconizadas sofrem modificações ao longo do tempo, pois não existe 
Norma Brasileira específica sobre o assunto, apenas um projeto de Norma 
Técnica (Este assunto será melhor discutido no desenvolvimento do texto). 
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Segundo material encaminhado pelos técnicos do município, a visão do meio 
técnico dos funcionários do Município, assim como as diretrizes estabelecidas 
para a Política Habitacional são as seguintes: 

“Conforme definido na versão preliminar da Política Habitacional de Florianópolis, 
a visão sobre habitação social é abrangente, “com alcance crescente de 
segmentos sociais historicamente excluídos” (pg. 51).  

Um dos “princípios que sustentam e direcionam esta política ... é o “princípio da 
oferta como garantia da diversidade;” (pg. 51). Em relação a oferta considera se  
a “ampliação e diversidade da oferta de programas e planos habitacionais”, oferta 
essa de “moradia que contemple a diversidade cultural (e social), com espaço 
adequado, privacidade, segurança, durabilidade e conforto térmico, associado as 
boas condições do habitat de salubridade, iluminação e ventilação(Pg. 52). 

Outro princípio considerado é o da inserção da habitação, que deve ser “tratada 
como elemento de qualificação dos espaços urbanos que a comportam” (Pg. 53). 

Nos objetivos definidos para a Política Habitacional do Município, destaca-se: 
“possibilitar o acesso a terra às diversas camadas sociais; atender de forma 
direta, a população mais carente, associando processos de desenvolvimento 
social e de geração de renda; atender, de forma indireta e conjugada a outros 
setores do governo e da iniciativa privada, a população na faixa de renda acima 
de cinco salários mínimos; ampliar as parcerias com os setores públicos e 
privados para viabilizar a diversidade de oferta de habitações populares” (Pg. 
57,58). 

Entre os programas propostos incluem-se as Parcerias, que “consiste em 
viabilizar soluções habitacionais, compatibilizando os interesses da iniciativa 
privada com os interesses do setor público. Propõe-se atender uma demanda 
intermediária, não caracterizada como carente, mas que  se encontra a margem 
do mercado imobiliário (famílias com renda de 5 a 10 salários mínimos).” 

No meio técnico dos funcionários do Município que fazem parte do grupo 
responsável pelos Planos de Trabalho de Parcelamento do Solo (TR15) e do 
Código de Edificações (TR18), tem-se que o atendimento poderia ser diferenciado 
por camadas de renda variando de:  

1)   Até 3 sm. 

2) De 3 a 5 sm; e, 

3) De 5 a 10 sm.   

Essa definição tem por base a prática dos projetos habitacionais desenvolvidos no 
Município, que apresentam uma coincidência com programas governamentais de 
habitação. No Primeiro caso, os Programas Habitar Brasil, Habitar Brasil BIB e 
PSH; no segundo caso o PAR e no Terceiro o Crédito Associativo. 
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Evidentemente, a definição de Habitação de Interesse Social será aprimorada a 
partir dos Planos de Trabalhos em andamento, de modo que ao se estabelecer a 
Política de Habitação para o Município, assim como as alterações de Leis que se 
pretende imprimir, será incorporados outros elementos que possam ser 
convenientes, a exemplo dos limites de áreas ou investimentos.” 

 25



 

2. ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS FACE À 
REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS

 



2.  ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS FACE À REVISÃO DO CÓDIGO DE 
OBRAS 

O objetivo deste capítulo é definir a abrangência do Código de Obras municipal 
face à legislação municipal existente, conforme solicitado pelo TR. Como existem 
outros TR’s tratando de assuntos específicos, como a Lei de Parcelamento e Uso 
do Solo, a referência aqui descrita refere-se somente aos limites do Código de 
Obras municipal, delimitando o seu recorte de modo a não entrar nas questões 
abordadas pelas outras leis municipais.. 

2.1. Lei Orgânica 

A primeira análise a ser estudada refere-se à relação entre o Código de Obras e a 
Lei Orgânica do Município de Florianópolis promulgada em 05 de abril de 1990. 
Na Lei Orgânica, as referências ao Código de Obras constam do Título IV, 
conforme segue: 

Título IV (Da Organização dos Poderes), Seção III (Da Competência) 

..................... 

“Art. 39 - Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município, e especialmente sobre:... 

...XI - Plano Diretor;... 

...XIII - ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano;... 

XV - Código de Obras Públicas; 

XVI - Código de Posturas Municipais;...” (grifou-se) 

........... 

Título IV (Da Organização dos Poderes), Seção VIII (Do Processo Legislativo), Subseção 
III (Das Leis): 

................. 

Art. 55 - A iniciativa das leis complementares ou ordinárias é da competência de membro 
ou de comissão da Câmara Municipal, do Prefeito Municipal e do povo, na forma prescrita 
por esta Lei Orgânica. 

§ l° - A iniciativa popular de proposta de lei será exercida junto à Câmara Municipal pela 
apresentação de projeto de lei subscrito por cinco por cento, no mínimo, de eleitores do 
Município. 

§ 2° - São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as leis que disponham sobre: 

I - a organização administrativa, o regime jurídico dos servidores, a criação de cargos e 
funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional, sua remuneração, 
provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria, transferência e disponibilidade; 

II - criação, organização, reestruturação e remuneração da guarda municipal; 

(NR5) III - plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamento anual;  

IV - criação, organização, transformação, extinção e atribuições das Secretarias do 
Município ou Diretorias equivalentes. 

............... 

Art. 61 - As leis complementares serão aprovadas e alteradas pelo voto favorável da 
maioria absoluta dos membros da Câmara. 

Parágrafo Único - Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, serão 
complementares as leis que dispuserem sobre: 

                                                 
5 Emenda à Lei Orgânica nº 006/02 
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I - Código Tributário do Município; 

II - Plano Diretor do Município; 

III - Plano de Transportes Urbanos; 

IV - Lei de Parcelamento do Solo; 

V - Código de Obras e Edificações; 

VI - Código de Posturas;” 

........ 

“CAPÍTULO II 

Do Desenvolvimento Municipal 

SEÇÃO I 

Da Política de Desenvolvimento 

Art. 99 - A política de desenvolvimento municipal será integrada e baseada nos aspectos 
sociais, econômicos, culturais e ecológicos, assegurando: 

I - equilíbrio entre o desenvolvimento social econômico; 

II - harmonia entre o desenvolvimento rural e urbano; 

III - ordenação territorial integrada aos valores ambientais; 

IV - uso e manejo adequado dos recursos naturais, através de critérios que assegurem 
sua renovação ou seu uso contínuo; 

V - proteção ao patrimônio histórico, arqueológico, artístico, cultural e natural; 

VI - erradicação da pobreza e dos fatores de marginalização; 

VII - redução das desigualdades sociais e econômicas; 

VIII - incorporação da dimensão ambiental nos sistemas de planejamento e de execução 
das ações de desenvolvimento, tanto do setor público como do privado. 

 

SEÇÃO II 

Da Política de Desenvolvimento Urbano 

Art. 100 - A política municipal de desenvolvimento urbano atenderá ao pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, na 
forma da lei. 

Parágrafo Único - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento 
básico, da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Art. 101 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Município assegurará os seguintes princípios: 

I - política de uso e de ocupação do solo que garanta: 

a) controle dos vazios e da expansão urbana; 

b) proteção e recuperação do ambiente cultural; 

c) manutenção de características do ambiente natural; 

d) integração regional; 

e) livre e franco acesso ao mar, rios e lagoas; 

f) proteção e/ou restauração da diversidade e identidade urbanas; 

g) correlação entre a densidade de habitantes e equipamentos urbanos e comunitários. 

II - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de utilização 
pública; 

III - participação de entidades técnicas, comunitárias e representativas de classe, na 
elaboração e implementação de planos, programas e projetos, e no encaminhamento de 
soluções para os problemas urbanos; 

IV - eliminação de obstáculos físicos às pessoas portadoras de deficiência; 
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V - atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa 
renda; 

VI - execução, pelos interessados, das obras de melhoria urbana necessárias em função 
de seus investimentos; 

VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 

Art. 102 - A legislação da política de desenvolvimento urbano compreenderá: 

I - Plano Diretor; 

II - Plano de Transportes Urbanos; 

III - Lei de Parcelamento do Solo; 

IV - Código de Obras e de Edificações; 

V - Código de Posturas. 

§ l° - O Plano Diretor disporá sobre desenvolvimento e expansão urbana, zoneamento, 
áreas de especial interesse, ocupação dos imóveis, paisagem e estética urbana, proteção 
ao ambiente natural e construído, equipamentos urbanos e comunitários, parâmetros 
urbanísticos, infra-estrutura viária, critérios para permuta de usos ou índices e outras 
limitações administrativas para a ordenação da cidade. 

§ 2° - A Lei de Parcelamento do Solo definirá normas para parcelamento, 
desmembramento ou remembramento do solo para fins urbanos. 

§ 3° - O território rural, as vilas e sedes distritais serão objeto de legislação urbanística, 
no que couber. 

§ 4° - O Plano Diretor do Município poderá ser elaborado em etapas sucessivas e 
parciais, respeitada a unidade e integração das partes. 

Art. 103 - O direito de propriedade territorial urbana não pressupõe o direito de construir, 
cujo exercício deverá ser autorizado pelo poder público, segundo critérios que forem 
estabelecidos em Lei Municipal. 

 

SEÇÃO III 

Da Política Habitacional 

Art. 104 - A política habitacional, na forma de Legislação Federal, atenderá às diretrizes 
dos planos de desenvolvimento, para garantir habitação à população. 

Parágrafo Único - Terão tratamento prioritário as famílias de baixa renda e os problemas 
de sub-habitação, dando ênfase a programas de loteamentos urbanísticos. 

Art. 105 - Na elaboração de seus planos plurianuais e orçamentos anuais, o Município 
estabelecerá as metas, prioridades e fixará as dotações necessárias à efetividade e 
eficácia da política habitacional. 

Parágrafo Único - O Município apoiará e estimulará a pesquisa que vise à melhoria das 
condições habitacionais.” 

.................. 

TÍTULO VII 

Da Política Social e Econômica 

 

CAPÍTULO I 

Desenvolvimento Social 

Art. 114 - O Município, nos limites de sua competência e de seus recursos, com a 
cooperação do Estado e da União, promoverá o desenvolvimento social, visando a 
assegurar a vida digna de seus habitantes, sob os ditames da justiça social. 

Art. 115 - As políticas, planos e programas municipais de desenvolvimento social, no que 
couber, observarão as metas e prioridades dos planos estadual e federal, respeitadas as 
peculiaridades locais. 

Art. 116 - A definição das políticas, o planejamento, a execução e o controle das ações 
públicas municipais no campo social e econômico, respeitarão o princípio democrático, 
assegurada, em todas as fases, nos termos da lei, a participação de representantes dos 
setores interessados.” 
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A aprovação do Código de Obras, segundo a Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis, está incluída dentro das competências da Câmara Municipal, 
devendo ser aprovada mediante Lei Complementar, segundo os artigos citados.  

Em atenção aos preceitos das Constituições Federal e Estadual, mencionadas 
anteriormente, a Lei Orgânica também faz citação concernente à competência do 
município – neste caso, da Câmara Municipal com a sanção do Prefeito – para a 
promoção de programas de construção de moradias e melhoria das condições 
habitacionais, conforme disposto no artigo 39 do Título IV (Da Organização dos 
Poderes), Seção III (Da Competência), verbis: 

“Art. 39 - Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Município, e especialmente sobre: 

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação Federal e a 

Estadual, notadamente no que diz respeito:... 

i) à promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições 

habitacionais e de saneamento básico;” 

2.2. Lei de Parcelamento e Uso do Solo e o Plano Diretor do Município 

As Leis Municipais de Parcelamento Urbano, Zoneamento e o Plano Diretor de 
Florianópolis, como referências para o ordenamento territorial municipal, devem 
demonstrar compatibilidade com todo o conjunto de leis e normas setoriais locais, 
principalmente com o Código de Obras e Edificações que é o principal dispositivo 
para ordenar e regular o espaço construído. 

Nesse sentido, por certo, a revisão do Código de Obras não pode – em nenhuma 
hipótese – colidir com as disposições existentes nessas leis, sob pena de obstar o 
processo de disciplinamento do espaço e, mais que isso, de impedir a plena 
execução da política urbana, aí incluída a aplicação dos instrumentos de gestão 
urbana e, de modo geral, o funcionamento de todo o sistema. 

A Lei de Parcelamento e Uso do Solo (Lei Municipal nº 1.215/74 e Decreto 
Municipal nº 135/77), dispõe sobre a definição os loteamentos e 
desmembramentos, determinando os seus critérios urbanísticos desde a 
classificação dos loteamentos (Vila, Jardim, Parque, Bairro), até os critérios de 
arruamento, drenagem, áreas non-aedificandi, reservas de áreas mínimas para 
sistema de circulação, áreas verdes e áreas comunitárias, incluindo 
características técnicas normativas nos projetos urbanísticos.  

Posteriormente a Lei Complementar no 52/99, incluiu especificações sobre a 
ocupação de lotes por residências unifamiliares, classificando-os nas seguintes 
definições: 

I   - Residências Isoladas; 

II   - Residências Geminadas; e 
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III   - Condomínios Residenciais Unifamiliares. 

No que diz respeito às habitações populares ou de interesse social, durante os 
estudos preliminares não foram identificados na Lei de Parcelamento e Uso do 
Solo conteúdos ou menções relacionadas ao tema, cujas questões estão sendo 
objeto de uma análise contínua da legislação municipal e dos demais 
regulamentos que ainda estão sendo verificados (parte deles recentemente 
propostos ou idealizados no âmbito local ou regional). 

No que diz respeito ao Plano Diretor de Florianópolis (Lei Complementar Nº 
001/97), este complementa as questões relativas ao uso e ocupação do solo e 
parcelamento urbano, à medida que nela se insere, por exemplo, a classificação 
dos usos onde estão discriminadas as seguintes áreas (Título I, Capítulo I, Seção 
II, Subseção I): 

“Art. 10 - As áreas dos usos urbanos são as seguintes: 

I - Áreas Residenciais (AR) ; 

II - Áreas Mistas (AM) ; 

III - Áreas Turísticas (AT) ; 

IV - Áreas Verdes (AV) ; 

V - Áreas Comunitárias Institucionais ( ACI); 

VI - Áreas para Parques Tecnológicos (APT).” 

O Plano Diretor também faz menção às áreas especiais, onde as habitações de 
interesse social podem ser incluídas, no mesmo capítulo e seção anterior, na 
subseção IV: 

“Art. 34 - Áreas de Urbanização Específica (AUE) são aquelas cuja ocupação será 

regulada por normas próprias de plano setorial de urbanização aprovado pelo legislativo, 

visando a solução de problemas sociais, a renovação de espaços urbanos degradados, o 

direcionamento ou restrição da urbanização fundiária à integração regional ou o 

detalhamento urbanístico de setores urbanos. 

Parágrafo Único - Os terrenos situados nas áreas de urbanização específica poderão 

ainda ser regidos por planos de massa, aprovados pelo executivo, visando a harmonia da 

paisagem urbana e a qualidade estética das habitações em determinadas quadras, ruas 

ou praças do setor.” 

O texto acima demonstra que o Plano Diretor prevê áreas que podem e devem 
seguir normas específicas não previstas no mesmo, abrindo perspectivas para 
novas alternativas habitacionais, tanto na questão projetual quanto na aprovação. 

Seguindo a análise do Plano Diretor, verifica-se que ele inclui especificações 
técnicas referentes aos afastamentos (recuos) obrigatórios, índice de 
aproveitamento, taxa de ocupação e altura das edificações. 
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Dentro do Código de Posturas foi encontrado dentro do Capítulo II (Da higiene 
dos lotes e das edificações) referência à questão do saneamento básico, verbis: 

“Art. 82 Nenhuma edificação situada em via pública dotada de rede de água e esgotos 
poderá ser habitada sem que disponha dessas utilidades e seja provida de instalações 
sanitárias.” 

Para os passeios públicos, o Código de Posturas apresenta algumas 
considerações de execução, destacando-se os seguintes: 

“Capítulo II 

DOS PASSEIOS 

Art. 44 A construção e a reconstrução dos passeios dos logradouros que possuam meio-
fio em toda extensão das testadas dos terrenos edificados ou não, são obrigatórias e 
competem aos proprietários dos mesmos terrenos, devendo ser feita de acordo com a 
licença expedida pela Prefeitura. 

§ 1º - Não será permitido o revestimento dos passeios formando superfície inteiramente 
lisa, ou com desnível que possa produzir escorregamento ou queda. 

§ 2º - É proibido qualquer letreiro ou anúncio de caráter permanente ou não no piso dos 
passeios dos logradouros públicos. 

Art. 45 Os passeios deverão apresentar uma declividade de dois por cento (2%) do 
alinhamento para o meio-fio. 

Art. 46 Os proprietários são obrigados a manter os passeios permanentemente em bom 
estado de conservação, sendo expedidas a juízo da Secretaria de Obras, as intimações 
necessárias aos respectivos proprietários, para consertos ou reconstrução dos passeios. 
Parágrafo Único - Quando se tornar necessário fazer escavação nos passeios dos 
logradouros, para assentamento de canalização, galerias, instalações de subsolo ou 
qualquer ou serviço, a reposição do revestimento dos mesmos passeios deverá ser feita 
de maneira a não resultarem remendos, ainda que seja necessário refazer ou substituir 
completamente todo o revestimento, cabendo as despesas respectivas aos responsáveis 
pelas escavações, seja um particular, uma empresa contratante de serviços de utilidade 
pública ou uma repartição pública.” 

Em relação aos tapumes e fechos divisórios, o Código de Posturas preconiza o 
seguinte: 

“Capítulo IV 

DOS TAPUMES E FECHOS DIVISÓRIOS 

Art. 67 Presumem-se comuns os tapumes entre propriedades urbanas ou rurais, devendo 
os proprietários dos imóveis confinentes concorrerem em partes iguais para as despesas 
da sua construção e conservação, na forma do artigo 588, do Código Civil. 

§ 1º - Os tapumes divisórios  para prédios urbanos, salvo convenção em contrário, são 
muros de tijolos, com um metro e oitentas centímetros (1,80m) de altura, pelo menos. 

§2º - Os tapumes divisórios em terrenos rurais, salvo acordo expresso entre os 
proprietários, serão construídos por: 

I  - cerca de arame farpado, com três fios, no mínimo, de um metro e quarenta 
centímetros (1,40m) de altura; 

II  - telas de fio metálico resistente, com altura de um metro e cinqüenta centímetros 
(1,50m); 

III - cercas vivas, de espécies vegetais adequadas e resistentes; 

IV  - valas, quando o terreno no local não for suscetível de erosão, com dois metros de 
largura na boca e cinqüenta centímetros (2m e 0,50m) de base. 

§ 3º - Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou detentores a construção e 
conservação dos tapumes para conter aves domésticas, cabritos, carneiros, porcos ou 
outros animais que exijam tapumes especiais. 
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§ 4º  - Os tapumes especiais a que se refere o parágrafo anterior serão feitos do seguinte 
modo: 

I   - por cerca de arame farpado, com dez fios no mínimo e altura de um metro e sessenta 
centímetros (1,60m); 

II  - por muro de pedras ou de tijolos, de um metro e oitenta centímetros (1,80m) de 
altura; 

III - por tela de fio metálico resistente, com malha fina; 

IV  - por sebes vivas e compactas que impeçam a passagem de animais de pequeno 
porte. 

Art. 68 Será aplicada a multa de 1/10 a 1 SM elevado ao dobro na reincidência, ao 
proprietário que fizer tapumes em desacordo com as normas fixadas no artigo anterior. 

Não foram encontrados nos demais artigos referências do Código de Posturas 
que se mostrem relevantes com o conteúdo do Código de Obras do município de 
Florianópolis. 
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3.  ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS DE FLORIANÓPOLIS 
COM OUTROS MUNICÍPIOS 

Este capítulo trata da análise do Código de Obras de Florianópolis, iniciando-se o 
estudo a partir do Código de Obras vigente (Lei Complementar Nº 060/2000) e o 
Código de Obras revogado de 1974, em relação à questão das habitações de 
interesse social, comparando-o com outros códigos de obra municipais, cujos 
critérios de escolha foram os seguintes: 

- geográfico, analisando os códigos de obras dos municípios catarinenses 
relevantes dentro do contexto nacional; 

- código de obras atualizado de acordo com as premissas da legislação federal 
pertinente às habitações de interesse social e; 

- manuais de referências produzidos por órgãos e institutos municipais. 

Dentro destes critérios foram escolhidos  

Legislações de Municípios de Santa Catarina 

- Lei Nº 2847/93 – Código de Obras do Município de Criciúma 

- Lei Nº 667/64 - Código de Obras do Município de Joinville 

- Lei Nº 141/96 – Código de Edificações do Município de Blumenau 

Legislação de Outros Municípios: 

- Lei Nº 6046/04 - Código de Obras do Município de Guarulhos. 

- Lei Nº 3.032/99 –Código de Obras do Município de Mauá 

- Lei Complementar Nº 84/93 - Código de Obras do Município de Santos. 

- Anteprojeto de Lei Modificativa da Lei Nº 1.98/95 - Código de Obras do 
Município de Taboão da Serra. 

- Lei Nº  7.225/96 – Definição sobre regras de casas populares do Município de 
Belo Horizonte. 

Referências Institucionais: 

- Especificações Mínimas do PAR-CEF 

- Modelo para Elaboração de Código de Obras e Edificações do IBAM (Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal. 

Como o enfoque da revisão do atual Código de Obras de Florianópolis refere-se 
às questões pertinentes as habitações de interesse social, a análise e 
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comparação entre os códigos de obras municipais referiram-se apenas a este 
assunto. 

O texto dos diversos códigos e modelos estudados diferem entre si, não sendo 
possível a comparação direta seguindo os artigos existentes em cada legislação. 
A estrutura proposta então, partiu da transcrição dos elementos existentes no 
Código de Florianópolis, comparando com a transcrição de elementos do Código 
de outros municípios de acordo com os temas abordados, gerando um quadro 
resumo apresentado no final deste capítulo. A discussão dos tópicos também se 
relaciona com as linhas de financiamento atualmente existente, no intuito de 
compreender melhor a discussão sobre as questões existentes sobre habitação 
de interesse social. 

A primeira comparação feita foi com os códigos de obras dos municípios de Santa 
Catarina escolhidos. Posteriormente, a comparação foi feita com as outras 
referências listadas no início deste capítulo. 

Os tópicos que se mostraram pertinentes nesta análise foram as seguintes: 

- definição de habitação de interesse social (HIS); 

- material técnico a ser apresentado para aprovação; 

- prazos para aprovação; 

- isenção de taxas; 

- áreas mínimas e máximas das habitações de interesse social e de seus 
respectivos cômodos; 

- acompanhamento técnico das obras; e, 

- criação de conselhos para análise de projetos específicos. 

3.1. Código de Obras de Florianópolis 

O capítulo anterior analisou as relações existentes entre as diversas leis 
municipais de Florianópolis, observando alguns dos principais itens constantes 
em cada lei relacionados à sua aplicação na revisão do Código de Obras. Com 
essa análise, fez-se um primeiro recorte, assinalando questões essenciais como 
as habitações de interesse social, os aspectos construtivos, etc.  

Os aspectos pertinentes às habitações de interesse social, como indicadores 
urbanísticos (recuos, taxa de ocupação e aproveitamento, caracterização de 
conjuntos habitacionais de interesse social), não foram consideradas na presente 
análise, tendo em vista que a temática já foi tratada nas outras leis, que fazem 
parte de planos de trabalhos de outros Termos de Referência. 
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Conforme mencionado, o Código de Obras de Florianópolis foi revisto 
recentemente, sendo que os seus parâmetros construtivos demonstram estar 
adequados para as habitações de um modo geral, excetuando-se nos casos da 
habitação de interesse social, pois não existe diferenciação dos parâmetros 
construtivos e flexibilizações para as habitações de interesse social e questões 
pontuais, como no caso das normas referentes à acessibilidade dos portadores de 
deficiência, onde a revisão da Norma Brasileira (NBR-9050), criou conflitos nos 
parâmetros. A principal deficiência observada, refere-se à questão da habitação 
de interesse social, pois como o próprio texto cita, deverá ser objeto de legislação 
própria.  

A revisão do Código de Obras faz-se necessária devido à esta questão: 
contemplar as habitações de interesse social em seu corpo. Florianópolis, como 
todo município de maior porte no Brasil sofre com insuficiência de oferta de 
habitações para a população de baixa renda. 

Não se prevê perda para o município com as adequações necessárias para 
habitações de interesse social, pois a criação destas novas normas permitirá um 
maior atendimento à população de baixa renda, aumentando a oferta de imóveis 
para este público e conseqüentemente diminuindo a quantidade de edificações 
irregulares.  

O enfoque do presente exercício de revisão, conforme o TR são as habitações de 
interesse social, sendo que o primeiro estudo refere-se às menções existentes no 
atual Código de Obras (Lei Complementar Nº 060/2000) e no seu antecessor, a 
Lei Nº 1.246/74, comparando os tópicos com as leis de outros municípios que 
fazem menção à questão da habitação social em seus respectivos Códigos de 
Obras. 

O atual Código de Obras de Florianópolis (LC 060/2000) não faz menção 
específica às habitações de interesse social. O tópico que se pode destacar 
refere-se a algumas mudanças e critérios para habitações com menos de 
70,00m², conforme expresso no artigo 19 da Lei Municipal, a saber:  

”Art. 19 O projeto das edificações de uso residencial unifamiliar, ou 

acréscimos destas, com área máxima final de construção não superior a 

70,00m² (setenta metros quadrados) e um só pavimento poderá ser 

apresentado de forma simplificada, atendendo ao seguinte: 

I -  deverão ser elaboradas as plantas referidas nos incisos I e II, com a 

indicação das áreas como recomendado no inciso IV do artigo 25. 

II -  as plantas deverão ser elaboradas em papel tamanho ofício ou A-4, 

devendo obedecer, no que couber, aos parágrafos 1º e 4º ao 6º do 

artigo 25.” (Capítulo III – Normas Administrativas, Seção I – 

Disposições Gerais) 

Observa-se que existe uma diferenciação para as habitações que poderiam ser 
incluídas em uma das classificações existentes como de interesse social 

 37



(segundo o CREA e o INSS, a área máxima para o imóvel ser considerado como 
popular é de 70 m²). Este aspecto denota uma preocupação no intuito de 
simplificar o material técnico a ser analisado e aprovado nos casos das 
edificações de menor porte. Em relação às outras normas, não existe nenhuma 
outra diferenciação em relação às habitações de interesse social. 

Esta diferenciação já pode ser observada no Código anterior revogado (de 1974), 
onde existe um tópico específico em relação às mesmas, desde a sua 
classificação até mudanças em relação a alguns parâmetros de projeto, a se 
destacar:  

“Art.251. A Secretaria de Obras manterá projetos padronizados para edificações 

populares, com área máxima de 70,00m² (setenta metros quadrados), em alvenaria ou 

madeira, com características especiais a seguir especificadas:4

a)  os atos administrativos previstos no artigo 12 serão dispensados; 

b)  sendo o projeto adquirido pelo interessado na Secretaria de Obras, 

automaticamente ela lhe fornecerá os elementos previstos no artigo 13; 

c)  para apreciação do projeto, o interessado deverá somente cumprir o disposto no § 

2°, do artigo 18, uma vez que os demais são integrantes do projeto padronizado; 

d)  as obrigações referidas no artigo 24 passam a ser de responsabilidade exclusiva da 

Secretaria de Obras, cabendo ao proprietário, apenas, autenticar as folhas do 

projeto; 

e)  para obtenção do alvará de licença previsto no art. 26, o interessado apresentará à 

Secretaria de Obras o que abaixo se vê: 

I - requerimento à Secretaria de Obras; 

II - projeto adquirido na própria Secretaria; 

III - título ou declaração de propriedade. 

f)  ficam dispensados do cumprimento das disposições dos artigos 136, 142, 145 e 

154. 

§ 1° Os compartimentos habitáveis obedecerão às condições seguintes, quanto às 

dimensões mínimas: 

dormitório ......................6m² 

sala/cozinha ....................5m² 

salas ................................4m² 

altura ...............................2,40m 

§ 2° Os compartimentos5 não habitáveis obedecerão às seguintes condições mínimas: 

                                                 
4  O caput do artigo 251 foi alterado pelo artigo 1° da Lei n° 3546/91, publicada no DOE de 05/04/91 
5  Os termos Cômodos e Compartimentos são utilizados como sinônimos nos diversos Códigos de Obras estudados. A 

partir da definição do IBGE: 
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lavatórios e sanitários .....1,20m² 

cozinha ...........................3m² 

altura ..............................2,30m 

§ 3° Ficam dispensadas as exigências dos parágrafos 1° e 2°, do artigo 234. 

§ 4° Os projetos a que se refere o presente artigo somente poderão ser fornecidos a 

quem provar não possuir outro imóvel no Município. 

Art.252 Na construção de apartamentos ou conjuntos habitacionais e como tal 

considerados, a sua área privativa máxima não pode ultrapassar às condições seguintes: 

a)  40m² quando com um dormitório; 

b)  60 m² quando com dois dormitório; 

c)  75 m² quando com três dormitórios; 

d)  85m² quando com quatro dormitório. 

§ 1° Para os compartimentos habitáveis dos conjuntos residenciais respeitadas as 

demais exigências da legislação em vigor, serão permitidas as seguintes áreas mínimas: 

a)  dormitórios: 

I - o primeiro ou único ..............................9m² 

II - os demais............................................6m² 

b)  salas, em apartamentos de até 2 (dois) dormitório .....................................9m² 

c)  salas, em apartamentos de até 3 (três)  dormitório ....................................10m² 

d)  salas, em apartamentos de até 4 (quatro) dormitório ................................12m² 

e)  cozinhas, possuir área mínima de 4,50 m², com a largura mínima de ......1,50 

§ 2° A altura mínima dos compartimentos habitáveis poderá ser de 2,40m e dos demais, 

2,30m. 

§ 3°  Nos conjuntos residenciais compostos pelos apartamentos referidos neste artigo, 

deverá ser previsto estacionamento para automóveis, coberto ou descoberto, na 

proporção de uma vaga para três unidades residenciais.” 

(Capítulo X - Das edificações de padrão especial e dos conjuntos habitacionais, SEÇÃO 

II - Dos conjuntos habitacionais) 

Esta descrição do caput foi alterada pelo artigo 1° da Lei n° 3546/91 para:  

“A Secretaria de Obras manterá projetos padronizados para edificações populares, em 

alvenaria ou madeira, com características especiais a seguir especificadas:...” 

                                                                                                                                                 
“ Cômodo - Considerou-se como cômodo todo compartimento, coberto por um teto e limitado por paredes, que fosse 

parte integrante do domicílio particular permanente, com exceção de corredor, alpendre, varanda aberta, garagem, 
depósito e outros compartimentos utilizados para fins não-residenciais.” 

Pode-se concluir que o compartimento possui um sentido mais genérico, diferentemente do termo cômodo, que possui 
caráter mais restritivo como observado na definição do IBGE. 
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O Código de Obras de Florianópolis revogado de 1974 possui normas específicas 
sobre habitação de interesse social, diferentemente do atual Código em vigor 
(2000). Nas disposições finais do Código de 2000, reforça-se a necessidade de se 
criarem normas específicas para as habitações de interesse social. Um dos 
insumos para a Revisão do atual Código de obras é, justamente, a comparação 
com Códigos de outros municípios no sentido de se observar as diretrizes e as 
linhas de atuação existentes e praticadas nestes. 

3.2. Comparação do Código de Obras de Florianópolis com o de Outros 
Municípios de Santa Catarina 

Como foi observado na análise do atual Código de Obras de Florianópolis, não 
existe a definição de habitação de interesse social. A primeira verificação a ser 
efetivada seria a seguinte questão: Como os outros municípios de Santa Catarina 
abordam este assunto dentro do seu Código de Obras? 

O primeiro código de obras estudado foi o do município de Joinville, município 
este que não poderia deixar de ser estudado devido ao seu porte e pertinência 
dentro do cenário de Santa Catarina e do Brasil. O Código de Obras vigente é de 
8 de maio de 1964, portanto anterior à implantação do Banco Nacional da 
Habitação (BNH) que foi criado pela lei n° 4.380 de 21 de agosto de 1964, que o 
institui juntamente com o Plano Nacional da Habitação e o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo. Este recorte histórico foi citado para mostrar que na 
época da elaboração deste código de obras, o tema da habitação de interesse 
social era embrionário, ou seja o mesmo não abordou em seus artigos esta 
questão (habitação de interesse social). Apesar desta constatação, observa-se 
que o código de obras de Joinville faz menção à área dos cômodos das 
habitações residenciais de um modo geral (Seção II – Artigos 88 a 98) resumido a 
seguir: 

Quadro 3.1. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Joinville – Permanência 
Prolongada. 

 
Sala 
(m²) 

Dormitório 
(m²) 

Demais Dormitórios 
(m²) 

Pé-Direito 
(m) 

Joinville (1964) 8,00 8,00 8,00 3,00 

OBSERVAÇÕES: 

(1) Os ambientes necessitam possibilitar a inscrição de um círculo de raio de um metro em seu piso. 
(2) Em habitações particulares constituídos de mais de 3 compartimentos, um deles deve possuir pelo menos 12,00 m². 
(3) A cada grupo de dois dormitórios em uma mesma habitação, poderá existir mais um com área mínima de 6,00 m² 
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Quadro 3.2. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Joinville – Permanência 
Transitória. 

 
Banheiro 

(m²) 
Cozinha 

(m²) 
Pé-Direito 

Joinville (1964) 1,80 7,00 2,60 

OBSERVAÇÕES: 

(1) A menor dimensão da cozinha não pode ser inferior a 2,00 metros. 
(2) A área destinada ao banheiro deve ser de no mínimo 1,00 m X 0,80 m. 

Códigos de obras antigos ocorrem em todo o território nacional, como foi 
verificado no município de São José, onde a pesquisa junto ao órgão competente 
mostrou que o código de obras está sendo modificado para tender à novas 
demandas, além de ter sido baseado em códigos de outras cidades que já foram 
revogados. 

Nos códigos de obras das outras duas cidades de Santa Catarina estudados 
(Blumenau e Criciúma), apesar de serem mais recentes (década de 90), verifica-
se que não existe menção às habitações de interesse social. Os seguintes 
quadros, referentes às áreas mínimas dos cômodos de edificações de um modo 
geral foram produzidos no intuito de se observar como os municípios de Santa 
Catarina abordam esta questão. 

Quadro 3.3. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Blumenau – Permanência 
Prolongada. 

 
Sala 
(m²) 

1º Dormitório 
(m²) 

Demais Dormitórios 
(m²) 

Pé-Direito 
(m) 

Blumenau (1996) 9,00 9,00 6,00 2,60 

OBSERVAÇÃO: 

(1) Os ambientes devem possuir a largura mínima de 2,00 metros 

Quadro 3.4. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Blumenau – Permanência 
Transitória. 

 
Banheiro 

(m²) 
Cozinha 

(m²) 

Área de 
Serviço 

(m²) 

Pé-Direito 
(m) 

Blumenau (1996) 1,50 2,50 - 
2,50 (cozinha e área de serviço) 

2,30 (banheiro) 

OBSERVAÇÕES: 

(1) A largura mínima da cozinha e da área de serviço deve ser de 1,50 metros 

(2) A largura mínima do banheiro deve ser de 0,80 metros 
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Quadro 3.5. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Criciúma – Permanência 
Prolongada. 

 
Sala 
(m²) 

1º Dormitório 
(m²) 

Demais Dormitórios 
(m²) 

Pé-Direito 
(m) 

Criciúma (1993) 10,00 11,00 
9,00 (2º) 
7,00 (3º) 
5,00 (4º) 

2,60 

OBSERVAÇÕES: 

(1) Os ambientes devem possibilitar a inscrição de um círculo de diâmetro 2,50m, excetuando-se os dormitórios com área 
inferior a 7,00 m² (o círculo deve possuir um raio de 2,00 metros nestes casos) 

Quadro 3.6. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações em Geral 
Previstas no Código de Obras de Criciúma – Permanência 
Transitória. 

 
Banheiro 

(m²) 
Cozinha 

(m²) 
Área de Serviço 

(m²) 
Pé-Direito 

(m) 

Criciúma (1993) 2,50 5,00 2,50 2,20 

OBSERVAÇÕES: 

(1) A cozinha e a área de serviço devem possibilitar a inscrição de um círculo de diâmetro de 1,50 metro. 

Como não existem especificações para as habitações de interesse social, 
apresenta-se a seguir o quadro resumo das características dos cômodos das 
habitações de um modo geral dos códigos de obras dos municípios catarinenses. 

Quadro 3.7. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações de um Modo 
Geral – Permanência Prolongada. 

 
Sala 
(m²) 

1º Dormitório 
(m²) 

Demais Dormitórios 
(m²) 

Pé-Direito 
(m) 

Florianópolis (1974) 
(revogado) 

12,00 11,00 9,00 2,60 

Florianópolis (1974) 
HIS (revogado) 

4,00 6,00  2,40 

Florianópolis (1974) 
Apto de Conj. Hab. 
(revogado) 

9,00 (p/ 1 quarto) 
10,00 (p/ 2 quartos) 
12,00 (p/ 3 quartos) 

9,00 6,00 2,40 

Florianópolis (2000) 12,00 11,00 
9,00 (2º quarto) 
7,00 (demais) 

2,60 

Blumenau (1996) 9,00 9,00 6,00 2,60 

Joinville (1964) 8,00 8,00 8,00 3,00 

Criciúma (1993) 10,00 11,00 
9,00 (2º) 
7,00 (3º) 
5,00 (4º) 

2,60 
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Quadro 3.8. Áreas Mínimas dos Cômodos das Habitações de um Modo 
Geral – Permanência Transitória. 

 
Banheiro 

(m²) 
Cozinha 

(m²) 

Área de Serviço 
(m²) Pé-Direito 

(m) 

Florianópolis (1974) 
(revogado) 

1,20-3,00 4,00 - 2,40 

Florianópolis (1974) 
HIS (revogado) 

1,20 3,00  2,30 

Florianópolis (1974) 
Apto de Conj. Hab. 
(revogado) 

1,20 4,50  2,30 

Florianópolis (2000) 
2,00 

2,24 (deficiente) 
4,00 - 2,40 

Blumenau(1996) 1,50 2,50 
-  2,50 (cozinha e Ar. de serviço) 

2,30 (banheiro) 

Joinville(1964) 1,80 7,00 -  2,60 

Criciúma (1993) 2,50 5,00 
2,50 

2,20 

OBSERVAÇÃO:  

Como já foi citado, o Art. 252 do Código de Obras de Florianópolis revogado de 
1974 preconiza áreas máximas para os apartamentos ou conjuntos habitacionais: 

“Art.252 Na construção de apartamentos ou conjuntos habitacionais e como tal 

considerados, a sua área privativa máxima não pode ultrapassar às condições seguintes: 

a)  40m² quando com um dormitório; 

b)  60 m² quando com dois dormitório; 

c)  75 m² quando com três dormitórios; 

d)  85m² quando com quatro dormitório.” 

Verifica-se que a questão das habitações de interesse social não foi contemplada 
dentro dos códigos de obras dos municípios catarinenses analisados (existindo 
apenas menção no Código de Obras revogado de Florianópolis-1974). Apesar de 
existir a menção a este assunto (habitações de interesse social e áreas de 
interesse social) dentro das outras leis municipais (como o Plano Diretor), não 
existem dentro de seus respectivos códigos de obras referências sobre este 
assunto. Como o enfoque principal são as habitações de interesse social, foram 
pesquisados e analisados códigos de obras de municípios que possuíssem dentro 
dos artigos de seus códigos de obras, referências às habitações de interesse 
social, tema este abordado no próximo tópico. 
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3.3. Comparação do Código de Obras de Florianópolis com o de Outros 
Municípios e Modelos Analisados 

A primeira questão destacável no Código de Obras de Florianópolis revogado de 
1974 refere-se à simplificação nos procedimentos administrativos e de aprovação 
para os projetos fornecidos pela Secretaria de Obras. Como o projeto era 
padronizado e executado pela PMF, ele atendia a todos os requisitos em relação 
ao Código de Obras, justificando a simplificação nos procedimentos. Tal 
procedimento também é adotado no Código de Obras do Município de 
Guarulhos (Lei nº 6046/04): 

“Considera-se como Projeto Popular aquele definido por projetos padronizados pela 

Secretaria Municipal de Habitação, os quais serão objeto de escolha por parte do 

interessado e adaptados às condições do terreno, quanto à topografia, localização e 

diretrizes urbanísticas, cuja construção seja de um ou dois pavimentos com, no máximo, 

até setenta metros quadrados de área construída para uso unifamiliar, destinado ao 

Proprietário ou Possuidor. 

Parágrafo único. As edificações dos projetos populares, com no máximo setenta metros 

quadrados de área construída, ficarão isentas do ISSQN. 

............................................ 

Art. 158. Fica reservada à Secretaria de Habitação a autonomia para elaborar ou 

modificar todos os modelos de impressos e de projetos, assim como para estabelecer 

normas extras não conflitantes, que visem a agilização dos serviços e sua adequação às 

novas situações, podendo, inclusive, promover seu aprimoramento, adequando suas 

normas às outras realidades urbanísticas e sociais que ocorrerem no Município”. 

(TÍTULO X - Das Normas Para Obras Sujeitas A Programas Especiais, Capítulo Único - 

Dos Empreendimentos e Edificações Habitacionais de Interesse Social e Projetos 

Populares) 

Uma questão importante a ser esclarecida é em relação ao futuro morador do 
imóvel, pois neste caso não apenas o imóvel deve estar classificado como 
popular, mas também o seu futuro morador deve atender as condições de tal 
classificação. A diminuição de taxas demonstra ser uma diretriz possível de ser 
adotada em relação às habitações de interesse social, o que está de acordo com 
os estudos e publicações do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal, onde existem recomendações que dão conta da necessidade de 
simplificação e aderência à realidade local nos processos de aprovação dos 
projetos das habitações de interesse social, bem como a diminuição de taxas, 
adequando à realidade econômica dos futuros moradores. Os estudos 
recomendam a diferenciação nos casos em que estas edificações sejam 
construídas sob o regime de mutirão ou autoconstrução e não pertencentes a 
nenhum programa habitacional, apesar de que os critérios previstos nos Códigos 
de Obra no tocante aos parâmetros construtivos, segurança, salubridade e 
conforto ambiental devam ser respeitados. A sugestão do IBAM envolve a 
questão da Política Habitacional, pois prevê que o município deva fornecer a 
assistência técnica.  
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Tal situação está, igualmente, prevista no Código de Obras e Edificações do 
Município de Taboão da Serra, situado na Região Metropolitana de São Paulo: 

“Art. 548. O projeto e a execução de habitações de interesse social, embora devam 

observar as disposições relativas ao licenciamento das edificações em geral, gozarão, 

além das facilidades concedidas pela regulamentação especial, de mais as seguintes: 

I.  apresentação de projeto e documentação simplificados, bem como rápida tramitação 

e solução do pedido de licença; 

II.  assistência técnica, jurídica e administrativa da Prefeitura, que será gratuita, quanto à 

documentação de propriedade, à elaboração do projeto, orientação da execução da 

obra e outras medidas para facilitar a construção dessas habitações; 

III.  isenção de quaisquer pagamentos, a juízo da Prefeitura. 

Parágrafo Único. Para o licenciamento de que trata este artigo, os prazos máximos 

referidos no artigo 541, ficam reduzidos à metade. 

IV.  as condições construtivas serão regidas por norma específica.” 

(Capítulo X – Habitações de Interesse Social) 

Dois novos tópicos podem ser observados nesta lei: a diminuição nos prazos de 
aprovação; e previsão de assistência técnica, lembrando-se, porém, da 
necessária conexão e compatibilidade com outras leis, normas regulamentadoras 
e programas, pois o Código de Obras não pode prever uma situação em que não 
exista a responsabilidade técnica de execução de obra. O mecanismo criado, da 
criação de assistência técnica (internas ou externas) de execução de obras é uma 
forma de disponibilizar profissionais habilitados para a execução de obras. 

O município de Belo Horizonte apresenta especificações semelhantes às 
anteriores para habitações de interesse social (Lei 7.225/ 96): 

“Art. 1º - A construção de casa popular será regida por esta Lei e por seu Regulamento, 

sem prejuízo das disposições gerais sobre edificações, no que não os contrariar. 

Parágrafo único - Considera-se casa popular, para os fins desta Lei, a edificação 

residencial de até 60m² (sessenta metros quadrados). 

....................................... 

Art. 6º - O Executivo fornecerá aos interessados planta-modelo de casa popular, 

mediante pagamento da taxa pública correspondente. 

Art. 7º - O Regulamento desta Lei estabelecerá procedimento simplificado para a 

aprovação de plantas de casa popular, inclusive para aqueles que não utilizarem 

quaisquer dos modelos elaborados pelo Executivo. 

Art. 8º - Fica o Executivo autorizado a dispensar o pagamento das taxas públicas 

pertinentes a obras em geral, bem como o previsto no art. 6º, total ou parcialmente, em 

caso de construção de casa própria ou em favor de implementação de programa 

habitacional para a população de baixa renda.” 
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A definição de moradia popular está vinculada à sua caracterização física e existe 
a previsão de simplificação dos procedimentos administrativos, bem como a 
diminuição da incidências de taxas administrativas. 

No que concerne à definição de Habitação Social, vale destacar, como referência, 
o conteúdo expresso no Código de Obras do município de Santos (Lei 
Complementar nº 84/93), onde a promoção e a prévia aprovação de Conselhos ou 
órgãos municipais, são assim ponderadas: 

“Artigo 37 - Consideram-se moradias de interesse social as unidades habitacionais 

embrionárias ou completas, cuja área construída não exceda a 60 m² (sessenta metros 

quadrados). 

§ 1º. - São consideradas moradias de interesse social, quando componentes de conjunto 

residencial, aquelas implantadas por cooperativas habitacionais, órgãos públicos, 

associações de movimentos populares ou através da iniciativa privada, desde que 

aprovadas previamente pelo Conselho Municipal de Habitação.  

§ 2º. - No caso de unidade isolada, a Prefeitura poderá elaborar projeto e deverá 

acompanhar a execução da obra, através de grupo técnico específico conforme dispuser 

decreto do Poder Executivo.’”  

(CAPÍTULO II - Das Edificações Residenciais) 

No município de Santos a definição de habitação de interesse social está 
vinculada à sua área física e aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação. O 
acompanhamento de obras, citado anteriormente e que também é preconizado 
pelo IBAM também está descrito no Código de Obras de Santos. 

As normas previstas no Código de Obras também podem sofrer mudanças para 
as habitações de interesse social, como se vê nas disposições existentes no 
Código de Obras do município de Mauá - São Paulo(Lei Nº 3.202 – 26/10/99): 

“Seção III 

Disposições Gerais 

....................................... 

Art. 5º  Este Código aplica-se às atividades preparatórias da construção, à execução da 

obra propriamente dita, à manutenção, transformação e utilização das edificações, bem 

como às mudanças de uso dos imóveis existentes. 

............................. 

§ 3º  Quando se tratar de projetos e obras de implantação de programas habitacionais de 

interesse social em área sob intervenção urbanística, poderá ser objeto de normas 

técnicas especiais, aprovadas através de Lei Municipal, diversas das estabelecidas neste 

Código e apropriadas a finalidade do empreendimento.  

§ 4º  Dentre os programas habitacionais de interesse social serão considerados: a 

reurbanização de favelas; intervenção de melhoria de cortiços, a construção de moradias 

econômicas e apoio a auto construção. 

...................................................... 

 46



Subseção IV 

construção 

Art. 34  No caso de projetos de Habitação Unifamiliar e Multifamiliar de pequeno porte, a 

representação gráfica poderá ficar restrita à demonstração de atendimento à LUOS, 

através da representação do perímetro de cada pavimento com implantação e corte 

volumétrico apresentando perfil natural de terreno e da edificação indicando movimento 

de terra. 

..................................................... 

Art. 54 A critério do PEM e por ato específico deste, poderão ser objeto de procedimentos 

e prazos diferenciados o exame de processos especiais relativos a licenciamentos para 

edifícios públicos; habitação de interesse social; empreendimentos geradores de impacto 

ambiental e serviços ou obras que por sua natureza possam admitir procedimentos 

simplificados.” 

O Código de Obras do município de Mauá também prevê a simplificação no 
material a ser aprovado, bem como prazos diferenciados. 

Nos casos dos códigos de obras dos municípios estudados, observa-se que em 
muitos casos foram criados dispositivos que possibilitam flexibilizar critérios 
constantes ou omissos no código de obras. Dentre estas cidades, podemos citar o 
município de Taboão da Serra, onde a Seção II (Do dimensionamento) artigo 64 
cita: 

Art. 64. Os compartimentos deverão ter conformação e dimensões adequadas à função 
ou à atividade a que se destinam, atendidos os mínimos estabelecidos neste Código. 

§ 1º. O dimensionamento de compartimentos e unidades que se destinem a habitações 
de interesse social ou a programas de moradia poderá ser flexibilizado pelo Órgão 
Competente Municipal, desde que cumpra com as diretrizes da Política Urbana Municipal, 
com os objetivos do Plano Diretor Municipal e com os princípios da função social da 
propriedade nele contidos, observando, ainda, os requisitos de segurança, higiene, 
salubridade e conforto, de acordo com as normas técnicas pertinentes e com a legislação 
vigente. 

No caso de Guarulhos, o Código de Obras cria a possibilidade da própria 
Secretaria da Habitação criar ou modificar as normas existentes no Código de 
Obras, como se observa no Título X (Das normas para obras sujeitas a 
programas especiais, Capítulo Único):  

“Dos Empreendimentos e Edificações Habitacionais de Interesse Social e Projetos 
Populares  

Art. 158. Fica reservada à Secretaria de Habitação a autonomia para elaborar ou modificar 

todos os modelos de impressos e de projetos, assim como para estabelecer normas extras 

não conflitantes, que visem a agilização dos serviços e sua adequação às novas situações, 

podendo, inclusive, promover seu aprimoramento, adequando suas normas às outras 

realidades urbanísticas e sociais que ocorrerem no Município.” 

Após a análise das referências existentes nos Códigos de Obras de outros 
municípios, é apresentado a seguir o resumo dos mecanismos necessários e sua 
importância na revisão do Código de Obras de Florianópolis em relação às 
habitações de interesse social. 
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3.4. Demandas para a Revisão do Código de Obras de Florianópolis 

O Código de Obras trata de um objeto específico - a edificação - abordando-o de 
uma forma integral, procurando tratar do assunto sem prejudicar a evolução e 
desenvolvimento tecnológico. Ou seja, o Código de Obras não pode restringir a 
utilização de novas soluções habitacionais, tendo em vista, inclusive, as 
tendências atuais em grande medida já expressas no bojo da Lei Federal 
11.124/05, a qual cita em suas diretrizes o “incentivo à pesquisa, incorporação de 
desenvolvimento tecnológico e de formas alternativas de produção habitacional”. 
Ao mesmo tempo, o Código também necessita garantir as condições mínimas de 
segurança, salubridade e conforto ambiental para o futuro morador, adequando-
as, por exemplo, a situações específicas como o acesso ao deficiente físico e aos 
idosos. 

Verifica-se, além disso, que outras premissas da Lei Federal 11.124/ 05, com a 
reserva de quotas, já estão sendo atendidas por outras leis, como a Lei Nº 
6724/2005 de Florianópolis, que dispõe sobre a reserva de habitações populares 
a idosos carentes. Um dos temas que certamente serão objeto dos estudos e 
atividades posteriores é, justamente, a discussão em torno da necessidade de se 
ampliar as reservas para outras categorias, de modo que estes e outros critérios - 
na distribuição das residências - também necessitam ser discutidos 
conjuntamente com outras leis e instituições. 

Com relação a novas tecnologias construtivas que surgem como alternativas no 
sentido de aumentar a oferta e promoção de edificações (principalmente no 
sentido de racionalizar e industrializar a construção civil) fazem-se necessários os 
comentários que se seguem. Em primeiro lugar, a utilização destas novas 
tecnologias necessita ser cuidadosa e não prejudicar o usuário da edificação. Um 
exemplo que pode ser citado é o Conjunto Habitacional implantado em 
Carapicuíba – São Paulo na década de 70, onde se utilizou uma nova (para a 
época) alternativa construtiva sem a devida comprovação da garantia de 
atendimento aos critérios mínimos para as edificações. O resultado não foi 
adequado quanto ao desempenho da edificação, resultando na demolição das 
edificações. O Código de Obras deve garantir que, independente da tecnologia 
construtiva empregada, a habitação deverá possuir os critérios mínimos de 
segurança e salubridade e, ao mesmo tempo, não suprimir a possibilidade da 
utilização de novas tecnologias construtivas. 

Existem diversos Institutos de Pesquisa e Órgãos que definem critérios mínimos 
para a adequação dos materiais e tecnologias construtivas no sentido de garantir 
a eficiência da edificação para o seu usuário final. 

O trabalho que se destaca é o realizado atualmente pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), através de convênio com Caixa Econômica Federal, 
cujo objetivo final é o estabelecer “os requisitos e critérios de desempenho que se 
aplicam ao edifício habitacional de até cinco pavimentos, como um todo integrado, 
e que podem ser avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas 
específicos”, através do projeto de pesquisa intitulado “Normas técnicas para 
avaliação de sistemas construtivos inovadores para habitação”. O objeto de 
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pesquisa, refere-se à edificação de uso habitacional de até 5 pavimentos. O 
documento está em fase de elaboração possuindo a seguinte denominação: 
“Projeto de norma 02:136.01-001 – parte 1 a 6”. 

Em relação à comparação do atual Código de Obras de Florianópolis com o de 
outros municípios estudados, observam-se as demandas adiante apresentadas. 

3.4.1. Definição de Habitação de Interesse Social (HIS) 

Para se especificar e flexibilizar normas para as habitações interesse social, a 
primeira definição que se mostra importante é a definição de Habitação de 
Interesse Social. 

Observa-se que o atual Código de Obras de Florianópolis não possui esta 
definição, tornando-se necessária a sua inclusão para a revisão do Código de 
Obras no âmbito das habitações de interesse social. As definições constantes no 
Código de Obras de outros municípios passam por critérios de área máxima 
construída, critérios sócioeconômicos dos moradores e outros mecanismos, como 
Conselhos Municipais e Políticas habitacionais. Alguns exemplos podem ser 
citados: 

- Santos: 

Edificações aprovadas pelo Conselho Municipal de Habitação e edificações 
com área de no máximo 60 m². 

- Guarulhos: 

Projeto fornecido pela Secretaria de Obras (com área máxima de 70,00 m²). 

- Taboão da Serra: 

Vinculadas às outras leis municipais e a Política habitacional do Município. 

- Mauá: 

Definida por outras leis municipais. 

- Belo Horizonte: 

Edificações até 60,00 m². 

A clara definição de habitação de interesse social e a vinculação com as outras 
políticas e leis municipais é importante na revisão do Código de Obras, pois os 
Programas Federais de Fomento solicitam a perfeita integração dos programas 
municipais com as legislação municipal, estadual e federal. 
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3.4.2. Material Técnico a Ser Apresentado para Aprovação 

Nos municípios estudados, incluindo-se Florianópolis, observou-se a existência da 
possibilidade de encaminhar-se material técnico simplificado para a aprovação de 
residências individuais que se enquadrem na definição do corpo da lei (no caso 
de Florianópolis, para edificações com até 70,00 m²). 

Esta simplificação não está diretamente ligados ao programas oficiais de maior 
abrangência, pois os mesmos devem seguir as normas específicas, mas como 
incentivo a entrada e aprovação de residências produzidas de forma individual 
pela população de baixa renda. Este mecanismo foi observado em todos os 
municípios estudados. 

3.4.3. Prazos de Aprovação 

A mudança dos prazos de aprovação das habitações de interesse social consta 
no Código de Obras dos municípios de Mauá e Taboão da Serra, e não foi 
verificado no Código de Obras de Florianópolis. Esta questão está ligada 
diretamente ao incentivo à entrada e aprovação de residências pela população de 
baixa renda. 

3.4.4. Isenção de Taxas 

A isenção de taxas pelo requerente também é uma forma de incentivar a entrada 
e aprovação de residências individuais pela população de baixa renda. O efetivo 
controle e organização da produção individual das residências populares é 
importante na organização do crescimento da cidade, e a diminuição e até a 
isenção dos encargos financeiros permite a entrada de um maior número de 
projetos à serem analisados e aprovados. Este mecanismo é observado nos 
município de Guarulhos, Mauá e Taboão da Serra. Não foi constatado no Código 
de Obras de Florianópolis.  

3.4.5. Acompanhamento Técnico das Obras 

O acompanhamento técnico de obras torna-se um instrumento que permite o 
efetivo controle da execução das obras pela população de baixa renda, 
garantindo a salubridade e segurança das edificações por ela construídas.  

O documento produzido pelo Ministério das Cidades, “Programa Habitação de 
Interesse Social – Manual de apresentação de propostas” cita a existência de 
programas que priorizam a utilização de modalidades construtivas como o mutirão 
e a auto-construção, como no caso do “Apoio ao Poder Público para Construção 
Habitacional para família de baixa renda”, no qual está descrito em suas diretrizes 
específicas para a elaboração de projetos o seguinte: 

“........4. adotar preferencialmente os sistemas de mutirão e auto-construção, 

quando cabível, bem como soluções técnicas que objetivem ganhos de 

eficiência e redução de custos do empreendimento” 
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Para se efetivar estas modalidades construtivas tornam-se necessário a 
existência de mecanismos que possibilitem a utilização destas formas de 
produção habitacional. A assessoria técnica é uma das formas que permite o 
efetivo controle produtivo destas modalidades construtivas. 

Nos município de Guarulhos, Mauá e Taboão da Serra foi verificada a existência 
de assessorias técnicas para a produção habitacional de baixa renda, o que não 
ocorre em Florianópolis. A criação das assessorias técnicas permite o acesso e o 
enquadramento a um maior número de programas oficiais de fomento. 

3.4.6. Criação de Conselhos para Análise de Projetos Específicos 

Como já foi citado, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 
prevê a constituição de Conselhos ligados à área da habitação. A adequação do 
município ao SNHIS é uma dos itens necessários à aprovação de financiamentos 
pelos programas federais. 

Constatado a necessidade da criação do Conselho, observa-se que muitos 
municípios estudados, como Santos, Guarulhos, Mauá e Taboão da Serra versam 
sobre sua existência, utilizando-se deste mecanismo para se criar grupos 
deliberativos que permitam a discussão de novas propostas para habitação de 
interesse social, no intuito de adequar e até mesmo flexibilizar normas constantes 
do Código de Obras, de modo a permitir o enquadramento nas novas políticas 
oficiais de habitações de interesse social. O município de Florianópolis não prevê 
este tipo de solução, que é de extrema importância para as habitações de 
interesse social, como se observa pela própria obrigatoriedade constante no 
SNHIS. 

3.4.7. Áreas Mínimas e máximas 

Um dos principais problemas referentes à definição de habitação de interesse 
social está relacionado à questão das áreas mínimas e máximas das edificações 
destinadas a este fim. 

Como foi verificado nos códigos de obras estudados, nos municípios catarinenses 
analisados, não existe nenhuma menção específica às áreas das habitações de 
interesse social (exceção feita ao Código de Obras revogado de Florianópolis de 
1974), sendo que nos demais existe uma flexibilização sobre esta questão, 
permitindo que outras instâncias possam deliberar e fixar as diretrizes das 
habitações de interesse social. A Associação Brasileira de Normas Técnicas não 
possui nenhuma restrição sobre este assunto, constando apenas o projeto de 
norma 02:136.01-001 – parte 1 a 6, onde se explicam metodologias para o 
dimensionamento mínimo dos ambientes. Este tema será tratado com maior 
profundidade na definição da proposta de revisão do Código de Obras de 
Florianópolis, nos produtos subseqüentes. A definição de áreas mínimas 
necessita de uma cuidadosa discussão, pois não pode restringir as soluções e 
alternativas habitacionais e ao mesmo tempo garantir as condições de 
salubridade, segurança e conforto ambiental para os moradores. 
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A definição de áreas mínimas para os cômodos das habitações de interesse 
social pode ocasionar os seguintes problemas:. A definição rígida dos valores 
mínimos, inicialmente garante as condições mínimas de salubridade das 
edificações em um dado momento histórico, mas o avanço da tecnologia 
construtiva civil pode torná-las obsoleta, pois surgem novas alternativas de  
tipologias e projetos adequadas ao novo cotidiano dos moradores que mudam os 
parâmetros, como visto no caso do Programa de Arrendamento Familiar (PAR) da 
Caixa Econômica Federal, onde a área mínima para a habitação de interesse 
social é de 33,00 m². O Código de Obras de Florianópolis não permite a 
construção de edificações que atinjam esta área como o preconizado pela CEF, 
dificultando o acesso a este financiamento. Nada garante que este valor mínimo 
não seja modificado futuramente, e a definição de 33,00 m² torna-se obsoleta. 

A criação de Conselhos permite a flexibilização das áreas mínimas dos cômodos. 
A inclusão no texto do Código de Obras de um mecanismo que possibilite a 
flexibilização desta norma, passando por uma cuidadosa discussão e aprovação, 
facilitaria o acesso a este financiamento e ao mesmo tempo garantiria que as 
edificações possuam os critérios mínimos que garantam a salubridade e a 
segurança. 

Uma das soluções possíveis para a questão das áreas mínimas poderia ter 
justamente como premissa a necessidade de aprovação da edificação como 
sendo de interesse social pelo Conselho Municipal de Habitação. Como em 
grande parte dos Programas das Agências de Fomento possuem situações e 
normas específicas, a adequação dos projetos de habitação de interesse social 
passaria pela criação junto ao Conselho Municipal de Habitação de grupos de 
trabalhos envolvendo técnicos das Secretarias Municipais, que definiriam as 
normas para estes projetos. A princípio o processo de aprovação destes projetos 
não seriam modificadas, sendo apenas as normas modificadas. 

Como se observou nos municípios estudados, não existe definição de áreas 
mínimas para habitações de interesse social nos respectivos Códigos de Obras, 
permitindo nos mesmos, novas alternativas habitacionais que permitam um 
melhor atendimento à população de baixa renda. 

Quanto à questão das áreas máximas, observa-se que em Santos, Belo Horizonte 
e Guarulhos existe a fixação deste parâmetro para definir habitação de interesse 
social (caso que ocorre na Código Revogado de Florianópolis-1974). Este 
parâmetro não pode ser desvinculado da questão econômica, pois a partir de 
determinada área, o custo da edificação torna-se proibitivo para a população de 
baixa renda, mas a princípio não existe determinação contrária à fixação de áreas 
máximas para as habitações de interesse social. 

A seguir apresentaremos um quadro resumo abordando as principais definições e 
diretrizes relacionadas aos Códigos de Obras dos diversos municípios estudados: 
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Quadro 3.9. Quadro Comparativo dos Modelos e Municípios Estudados. 

Município 
Definição de 
Habitação de 

Interesse Social (HIS)
Material Gráfico 

Apresentado 

Mudança nos 
Critérios de 
Aprovação 
para HIS 

Diminuição 
de Prazos 

de 
Aprovação

Isenção 
de Taxas

Acompanha
-mento 

Técnico de 
Obra 

Conselhos e 
Mecanismos que 

Permitam a 
Flexibilização de 

Normas 

Dimensões 
Mínimas  

para as HIS 

Dimensões 
máximas para as 

HIS 

Florianópolis (1974) Sim (projeto fornecido 
pela Secr. De Obras)  sim não não não não Sim 

apartamentos ou 
conj. Habitacionais: 

40 m² (1 dorm.) 
60 m² (2 dorm.) 
75 m² (3 dorm.) 
85 m² (4 dorm.) 

Florianópolis (2000) Não existe a definição 

projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares 

situados em lotes isolados que 
não façam parte de conjunto 

de residências com área de no 
máximo 70 m² 

não não não não não 

Sim (devido a 
inexistência da 

definição de HIS, 
é utilizado o 

dimensionamento 
dos ambientes de 

um modo 
genérico) 

não 

Joinville não não não não não não não não não 
Criciúma não não não não não não não não não 
Blumenau não não não não não não não não não 

Santos 
Edificações aprovadas 

pelo Conselho 
Municipal de Habitação

projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim não não sim sim não 60 m² 

Guarulhos 
Projeto fornecido pela 
Secr. de Obras (até  

70 m²) 

projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim não sim sim sim não 70 m² 

Mauá Definidos por outras 
Leis Municipais 

projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim sim sim não sim não não 

Taboão da Serra 
Citado no corpo da lei, 

mas não há clara 
definição sobre HIS 

projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim sim não sim sim não não 

Belo Horizonte Até 60m² projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim não sim não não sim 60 m² 

Modelo IBAM Sim projeto simplificado para as 
edificações unifamiliares sim sim sim sim 

Esta questão não é 
discutida neste 

modelo 

Esta questão não 
é discutida neste 

modelo 
não 
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O quadro mostra algumas conclusões sobre as abordagens de habitações de 
interesse social nos códigos de obras estudados. 

Não existe uniformidade na definição de habitação de interesse social, sendo que 
em duas delas (Belo Horizonte e Guarulhos) ela passa pela área máxima da 
edificação. Já nos casos de Santos e Mauá, existe uma flexibilização na definição, 
pois passa por outras instâncias, caso que também pode ser presumido no caso 
de Taboão da Serra. 

Em todos os caso analisados existe a simplificação do projeto de arquitetura para 
as edificações unifamiliares. 

A mudança nos critérios de aprovação passa por diversas soluções, desde 
projetos fornecidos pelas prefeituras previamente aprovados, como no caso de 
Guarulhos, até a flexibilização de normas através de mecanismos descritos nos 
respectivos Códigos de Obras. 

Quanto aos prazos de aprovação, apenas em três dos casos estudados foi 
observada a fixação de prazos menores para a aprovação dos projetos de 
interesse social. 

A isenção de taxas para os moradores de habitações unifamiliares autônomas foi 
verificado na maioria dos casos (4) estudados, mostrando ser uma alternativa 
viável, como no caso das assessorias técnicas de acompanhamento das obras, 
mecanismo existente na maioria dos casos. 

Conselhos que permitam a flexibilização, discussão e definição de normas ou 
questões não contempladas pelo Código de Obras existe também na maioria dos 
casos estudados. 

Apenas em um dos casos estudados foi observada a fixação de áreas mínimas 
para habitações de interesse social, pois em Florianópolis esta definição é feita de 
modo genérico. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E INSUMOS PARA AS 
ETAPAS SUBSEQUENTES

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E INSUMOS PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES 

Com base na análise dos preceitos constitucionais (estadual e federal), da Lei 
Orgânica Municipal e da legislação infra-constitucional local e regional pode-se 
concluir que há espaço para uma série de mudanças, adequações e ajustes no 
atual Código de Obras de Florianópolis, na tentativa de compatibilizá-la às 
demandas e tendências atuais de desenvolvimento, ordenamento e regulação 
urbana e, essencialmente, de atendimento das necessidades e demandas locais, 
aderentes às especificidades do município em questão. 

Destaque-se, a esse respeito, a necessidade de incorporação e adequação dos 
conceitos de habitação popular ou de interesse social às recentes demandas 
emanadas de dispositivos legais de interesse para o presente trabalho, entre eles 
a Lei Federal 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS ou o próprio Estatuto da Cidade. 

Conhecendo e analisando os assuntos constantes nestas e noutras leis deve-se 
revisar o Código de Obras de modo a simplificar os procedimentos administrativos 
e facilitar o acesso à moradia da população de menor renda, bem como para a 
viabilização e implantação de Programas e Projetos Habitacionais no município. A 
este respeito, podemos concluir que os limites das leis municipais de Florianópolis 
estão bem definidos, sendo possível a perfeita integração entre as diversas leis. 

Como se observa, existem diversas linhas nas redações dos Códigos de Obras 
analisados e que podem ser aplicadas para a revisão do Código de Obras de 
Florianópolis, especificamente em relação à questão da habitação de interesse 
social, assunto este que não é contemplado pelo mesmo. 

Dentre estas linhas de atuação existentes nos Códigos de Obras de outros 
municípios podemos destacar as seguintes: 

- Formas de promoção: diversos municípios fornecem projetos padronizados 
que agilizam os procedimentos administrativos, pois os mesmo já estão de 
acordo com as normas do Código de Edificações, e mecanismos, como o de 
assessorias técnicas que permitam a inclusão dentro de programas de 
fomento oficiais; 

- Clara definição e classificação das habitações de interesse social, com normas 
e critérios específicos; 

- Diminuição ou redução de taxas administrativas, como o ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Natureza), bem como facilidades administrativas; 
e, 

- Criação de Conselhos e mecanismos que permitam a discussão das normas 
do Código de Obras para as situações não contempladas pelo mesmo, no 
intuito de se adequar aos programas de fomento oficiais, permitindo até 
mesmo a flexibilização das especificações contidas no Código de Obras. 
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- Flexibilização das áreas mínimas das habitações interesse social, com a 
criação de grupos deliberativos que possam adequá-las frente às mudanças 
observadas nos critérios dos Programas Federais. 

A definição destas linhas na conceituação de habitação de interesse social faz 
parte de um conjunto mais amplo de análise, à medida que envolve a integração 
do Código de Obras com as outras leis e programas municipais. 

Definindo-se a abrangência necessária ao Código de Obras e as soluções 
adotadas pelos outros municípios estudados, tornam-se mais claros os limites 
existentes no atual Código de Obras de Florianópolis, possibilitando a avaliação 
mais detida dos limites do Código de Obras Municipal em relação às habitações 
de interesse social, fruto do Produto 3 subseqüente. 
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