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Notas da Reunião 

Aos nove dias de agosto de dois mil e vinte e dois, através da plataforma on-line, Microsoft Teams, realizou-se uma reunião 
técnica, iniciada às dez horas, entre a equipe técnica do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA e membros 
da Comissão de Revisão do Plano Diretor de Quilombo, nomeada pelo decreto duzentos e noventa e quatro, de oito de setembro 
de dois mil e vinte e um. Iniciando os trâmites legais, o senhor Gustavo M., integrante da equipe técnica do CINCATARINA, 
saudou todos os presentes e introduziu à reunião, através da explicação sobre o processo de Revisão do Plano Diretor de 
Quilombo. Como introdução, explicou brevemente os documentos desenvolvidos anteriormente, sendo eles, o ‘Diagnóstico’ e o 
‘Prognóstico’, ambos produzidos com o objetivo de embasar as propostas de minutas de lei, desenvolvidas neste processo, 
através de diretrizes para melhoramento do desenvolvimento urbano da cidade. Explicou ainda, sobre a competência da 
Comissão de Revisão do Plano Diretor, evidenciando que compete à esta, discutir, analisar, propor e aprovar todo o material 
elaborado durante este processo, pois são representantes do município. Além disso, explicou sobre os próximos passos, 
destacando novamente, que já foi apresentado e aprovado o ‘Diagnóstico’ e o ‘Prognóstico’, sendo que esta reunião inicia a 
etapa de revisão das cinco legislações, compreendida pelas seguintes minutas de lei: do Plano Diretor; do Código de Posturas; 
do Código de Edificações; do Parcelamento do Solo; e de Uso e Ocupação do Solo. Além disso, explicou sobre os próximos 
passos, sendo eles, analisar: a minuta de lei do Plano Diretor; a minuta de lei do Código de Posturas; a minuta de lei do Código 
de Edificações; a minuta o Zoneamento Municipal e Tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE; a 
minuta de lei do Parcelamento do Solo; e a minuta de lei de Uso e Ocupação do Solo. Na sequência, o senhor Gustavo M. 
apresentou as diretrizes referente às propostas de minutas desenvolvidas pelo Consórcio, como são apresentadas no corpo do 
texto da legislação, e ainda, como a comissão deverá proceder sobre as suas análises e propostas, podendo ser desenvolvidas 
por ‘revisão direta’, com propostas na descrição da lei, ou ainda, de forma ‘indireta’, através de comentários. Posteriormente, o 
senhor Gustavo M. evidenciou que a revisão destas legislações são desenvolvidas e aprovadas em três etapas principais: 
primeiramente pela Comissão de Revisão do Plano Diretor; na sequência pelo Conselho da Cidade; e por último, através de 
Audiências Públicas, sendo que após este processo, o material é enviado à Câmara de Vereadores. Seguidamente, o senhor 
Gustavo M. passou a palavra ao senhor Gustavo S. para tratar sobre a minuta de lei do Plano Diretor. Como sequência, o 
senhor Gustavo S. se apresentou aos membros presentes, como arquiteto e urbanista da equipe técnica do CINCATARINA, 
iniciou sua fala através da explicação dos procedimentos iniciais que embasaram a revisão da minuta de lei do Plano Diretor. 
Ademais, evidenciou que esta legislação vigente abrange definições e parâmetros sobre edificações, parcelamento e, uso e 
ocupação do solo, devendo estas, pertencerem às leis específicas. Iniciando a apresentação da revisão da minuta de lei do 
Plano Diretor, o senhor Gustavo S. explicou brevemente sobre a abrangência da lei, através da explicação sobre a: 
conceituação, princípios, objetivos e diretrizes gerais; política de desenvolvimento municipal; sistema de planejamento e gestão 
da política urbana; estruturação espacial (cartograma de macrozoneamento); regularização fundiária; instrumentos urbanísticos, 
tributários e financeiros; e disposições finais e transitórias. Além disso, o senhor Gustavo S. evidenciou que os anexos da atual 
legislação foram revogadas, pertencendo às legislações específicas. Posteriormente, a palavra foi repassada à Comissão, para 
eventuais dúvidas acerca da minuta de lei do Plano Diretor. Iniciando as dúvidas, o senhor Sandro S. iniciou abordando o 
parágrafo terceiro, que se refere às legislações correlatas, explicando sobre o desenvolvimento de duas legislações 



(‘regularização de edificações’ e ‘redução das áreas de preservação permanente’) em processo de aprovação da Câmara de 
Vereadores, indagando se ambas deverão fazer parte deste artigo. Como resposta, o senhor Gustavo M. explicou que a primeira 
legislação compete às edificações já existentes, portanto será mencionada no Código de Edificações, e a segunda, será 
abordada na lei de Uso e Ocupação do Solo, sendo que a mesma, será baseada através da legislação em vigor, e se porventura 
ainda não tenha sido aprovada, será baseada no Código Florestal. Reforçando o debate, o senhor Gustavo S. explicou que as 
Áreas de Preservação Permanente – APP, não são definidas como classes de zoneamento, referenciando sempre, à legislação 
em vigor, podendo ser municipal (quando existente) ou então, pela legislação federal. Na sequência, o senhor Sandro S., fez 
referência ao parágrafo sexto do artigo sexto que trata sobre incentivos a atividades e rotas turísticas, em que perguntou se o 
tema deve ser apresentado mais genérico nesta legislação, não citando ainda, possíveis localidades para implementação do 
mesmo. Como resposta, o senhor Gustavo S. explicou que as localidades que abrangem este tema serão mencionadas na lei 
de Uso e Ocupação do Solo, porém, nenhuma das cinco legislações abrangerá questões de incentivos fiscais, pois o tema 
deverá ser abordado em legislação específica. Na sequência, o senhor Sandro S. questionou acerca do artigo oito, relatando a 
deficiência municipal quanto a drenagem urbana. Por este motivo, solicitou aos técnicos do CINCATARINA, sobre exemplos 
práticos de incentivos à população, para porventura, aplicá-los na legislação. Como resposta, o senhor Gustavo M. explicou 
que o principal incentivo é o fiscal, podendo ainda, ser aplicado o aumento de taxa de permeabilidade (na lei de Uso e Ocupação 
do Solo) e a possibilidade de aplicação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ‘verde’. Ainda, explicou que há casos, 
em outros municípios, da obrigatoriedade da utilização da cisterna em edificações comerciais, e consequentemente, interligando 
ao aumento da taxa de ocupação, e incentivando este uso para imóveis residenciais. Ademais, o senhor Sandro S., explanou 
em relação as políticas de desenvolvimento municipal, explicou que o município, em caráter urgente, está desenvolvendo um 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, e, portanto, indagou se este tema deverá ser abordado nesta legislação. Como resposta, 
o senhor Gustavo M. explicou as diferenças entre os dois conselhos municipais, o primeiro, que faz análise e aplicação e o 
segundo, que faz o licenciamento, evidenciando que ambos possuem diretrizes e requisitos diferentes entre si. Ainda, reforçou 
que é possível adicionar o tema ao Plano Diretor, se a comissão achar pertinente, não sendo obrigatório, pois eles são criados 
por legislações específicas. Como complemento, o senhor Gustavo S. explicou que a abordagem pode ser inserida de forma 
programática, ou em leis de Parcelamento do Solo e Código de Edificações, em relação às atribuições. Como conclusão sobre 
o tema, o senhor Gustavo M. esclareceu que é a melhor alternativa é a não inserção do tema na lei de Plano Diretor, visto que 
até a aprovação da legislação, o Conselho Municipal de Meio Ambiente já vai estar criado. Ademais, o senhor Sandro S. 
questionou referente aos planos municipais de desenvolvimento territorial, como é o exemplo de mobilidade urbana e 
saneamento básico, indagando se para isso, é necessário desenvolver comissões. Como resposta, o senhor Gustavo M. 
respondeu que o ideal é sim, e que este comitê englobe alguns membros da comunidade que não fazem parte do Conselho da 
Cidade – CONCIDADES, do município. Ainda, a senhora Angélica A. indagou sobre os materiais que são contemplados nos 
planos. Como resposta, o senhor Gustavo M. destacou que os documentos dependem especificamente de cada plano, pois a 
abordagem na legislação é apenas de caráter explicativo, através de diretrizes macro. Ademais, o senhor Sandro S. apresentou 
a sugestão de inserir neste tema, o Plano Municipal de Drenagem Urbana, visto a necessidade do município. Posteriormente, 
o senhor Sandro S. indagou referente ao artigo treze, sobre a Lei de Sistema Viário. Como resposta, o senhor Gustavo M. 
explicou que esse tema é abordado em lei específica, tratando sobre vias arteriais, coletoras e locais, por exemplo, pois muitos 
planos ainda apresentam diretrizes como estas em sua lei de Plano Diretor. Como complemento, o senhor Gustavo S. explicou 
que parâmetros como gabarito e hierarquização das vias, atualmente são definidas nestas legislações urbanísticas, porém é 
compreendido que deve ser desenvolvido uma legislação própria, através de estudos acerca da estruturação viária do município. 
Na sequência, o senhor Sandro S. abordou o artigo quinze, solicitando para que seja incluído as áreas rurais no inciso dois, 
onde é abordado somente as áreas urbanas: ‘criação de áreas de lazer junto as margens do Rio Quilombo dentro da área 
urbana’. Ademais, o senhor Sandro S. destacou a importância do inciso três, do artigo quinze, referente a ‘regularização fundiária 
das edificações implantadas nas margens dos rios, buscando mitigar os efeitos da ocupação irregular e promover a recuperação 
de áreas já ocupadas’, ressaltando o desenvolvimento do Estudo Socioambiental. Por conseguinte, o senhor Sandro S. 
questionou acerca do inciso quatro, também do artigo quinze, que trata sobre ‘o controle e monitoramento da ocupação nas 
margens do Rio Chapecó’, indagando como é feito este monitoramento. Como resposta, o senhor Gustavo M. explicou que é 
através da fiscalização, realizando controle e monitoramento, por meio de incentivo à população quanto as denúncias, 
objetivando embargar antes do proprietário usufruir do local, evitando também, possíveis sanções ao município, por parte do 
Ministério Público. Como complemento, o senhor Gustavo S. destacou que há alternativas tecnológicas para o melhoramento 
da fiscalização, citando o exemplo de Florianópolis, que vem utilizando drones como forma de fiscalização do traçado urbano 
municipal. Na sequência, o senhor Sandro S. abordou o artigo dezessete, inciso cinco, referente ao ‘Plano Municipal de 
Habitação de Interesse Social’, indagando como o mesmo é feito. Como resposta, o senhor Gustavo S. respondeu que este 
plano é baseado na legislação federal do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, sendo um plano setorial 
que diagnostica habitações de interesse social, estabelecendo programas, metas e parâmetros para a suprir a demanda 
existente por estas residências. Complementando o assunto, o senhor Sandro S. explicou que o município pretende desenvolver 
loteamentos para esta função, sendo que o senhor Gustavo S. esclareceu que nas legislações trabalhadas serão contempladas 
tipologias de loteamento voltadas paras habitações de interesse social, bem como a criação de uma classe de zoneamento que 
abrange esses objetivos. Ainda sobre este tema, o senhor Sandro S. questionou sobre a assistência técnica por parte do 
município quanto as habitações de interesse social, e, se porventura o mesmo pode interferir ou contribuir nos projetos. Como 
resposta, o senhor Gustavo S. explicou que este tema é baseado na lei federal número onze mil, oitocentos e oitenta e oito, de 
dois mil e dezoito, que impõem aos municípios a assistência técnica aos munícipes. Posteriormente, o senhor Sandro S. solicitou 
uma explicação sobre o inciso seis, do artigo vinte e um, que trata sobre o programa de fortalecimento ao turismo junto às 
Cataratas de Quilombo. Como resposta, o senhor Gustavo S. explicou que a área que abrange o local é atualmente perímetro 



rural, por este motivo, utiliza-se parâmetros urbanísticos diferentes de locais urbanos, porém, é possível delimitar parâmetros 
específicos de uso e ocupação do solo. Além disso, explicou que este artigo abrange a manutenção da paisagem, apesar de 
utilizá-la para fins turísticos. E complementando, o senhor Gustavo M. evidenciou que o objetivo é evitar a valorização imobiliária 
inadequada, por ser objetivo de turismo municipal. Ainda, o senhor Sandro S. abordou o tema de loteamentos irregulares na 
região do Salto Saudades, referenciando à regularização fundiária. Como resposta, o senhor Gustavo M. explicou que o primeiro 
passo é analisar a área, e se for objetivo da municipalidade ter comércio e construções, será necessário a ampliação do 
perímetro urbano, e se não for este o objetivo, se torna necessário regularizar com os parâmetros rurais. Ainda sobre o assunto, 
o senhor Sandro S. indagou sobre os passos para construções de hotéis e chácaras no local, e como resposta, o senhor 
Gustavo M. destacou que para essas atividades específicas, em área rural, pode ser feito a desvinculação somente da área da 
construção. Como complemento, o senhor Gustavo S. salientou que é possível, dentro da revisão do Plano Diretor e de suas 
legislações correlatas, a delimitação da área como área de expansão urbana, prevendo assim, parâmetros de parcelamento de 
solo que poderão vigentes na área, após a ampliação do perímetro ou regularização fundiária. Portanto, destacou que é 
necessário que a comissão analise os objetivos em relação a área da Cataratas de Quilombo, para desenvolver as melhores 
opções para a determinada localidade. Como resposta, o senhor Sandro S. reforçou que os membros da comissão estão em 
debates, e será retornado o tema para embasamento das próximas legislações. Na sequência do debate, o senhor Sandro S. 
solicitou algumas mudanças acerca do artigo trinta e quatro, pontualmente sobre a retirada do inciso dois, pois não apresentam 
Secretaria Regional. Ainda, destacou a exclusão do termo ‘máximo’, referente a quantidade de membros do Conselho da Cidade 
– CONCIDADES. Como complemento ao assunto, o senhor Gustavo M. destacou que esta exclusão se baseou na resolução 
treze do CONCIDADES. Complementarmente, o senhor Sandro S. indagou sobre os representantes da comunidade, sendo 
respondido que pode ser associações de bairros, representantes de conselhos de classe, entre outros.  Na sequência, o senhor 
Sandro S. reforçou que o Centro Municipal de Desenvolvimento – CDM não vem sendo executado da forma correta, e mediante 
a isto, o Conselho da Cidade terá papel importante no planejamento urbano municipal. Como complemento, o senhor Gustavo 
M. reforçou que o Conselho da Cidade é obrigado a monitorar o Plano Diretor, sendo autônomo, deliberativo e com função 
fiscalizatória. Sequenciando, o senhor Sandro S. questionou sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, 
especificado na seção dois, do capítulo três, do título três, que tratam sobre o sistema de planejamento e gestão da política 
urbana. Em específico, solicitou sobre as formas de arrecadação para o fundo, especificamente sobre o percentual de 
arrecadação de multas e infrações, solicitando como é definido esses parâmetros e índices. Como resposta, o senhor Gustavo 
M. esclareceu que haverá modificações no Código Tributário do município, pois o que é recolhimento oriundo de fins urbanos, 
deve ser aplicado em infraestrutura urbana, neste caso, oriunda de multas do Código de Posturas e Edificações, por exemplo. 
Posteriormente, o senhor Sandro S. indagou sobre o Sistema de Informações Municipais, especificado no artigo cinquenta e 
sete, parágrafo segundo, sendo que apresenta que o mesmo ‘[...] será composto por cadastro único, multifinalitário, e planta 
genérica de valores, em meio digital, voltados para fins de planejamento, gestão e arrecadação’, solicitando que seja explicado 
sobre a questão multifinalitária. Como resposta, o senhor Gustavo S. explicou que o objetivo é a combinação de mais 
informações, não somente alfanumérico, e sim, também por informações espaciais que contribuem para o planejamento urbano, 
como uso e ocupação, infraestrutura, entre outros. Ainda, o senhor Sandro S. indagou sobre o procedimento para uma possível 
ampliação do perímetro urbano posteriormente a aprovação do Plano Diretor, e como resposta, o senhor Gustavo M. esclareceu 
que esta alteração é desenvolvida em lei complementar. Ainda, o senhor Sandro S., sobre o artigo setenta e quatro que trata 
sobre a utilização compulsória, interrogou se as condições e prazos serão definidos em lei específica. Como resposta, o senhor 
Gustavo M. explicou que o Estatuto da Cidade prevê que os municípios mapeiem as áreas para tal. Na sequência, o senhor 
Sandro S. abordou o tema de IPTU Progressivo no Tempo, e como explicação, o senhor Gustavo M. explicou sobre a aplicação 
deste instrumento, retratando que ele é utilizado em uma zona específica da cidade, com o objetivo de atribuir multa à 
propriedades que não estão desenvolvendo a sua função social. Ainda sobre o tema, o senhor Sandro S. indagou sobre a 
progressividade, sendo explicado pelo senhor Gustavo M., que é definido pela municipalidade, através de decreto próprio, não 
ultrapassando o máximo de quinze por cento. Na sequência, o senhor Sandro S. abordou a questão da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir, sendo explanado pelo Gustavo M. que os parâmetros específicos sobre a aplicabilidade do instrumento é 
definido em legislação específica, como por exemplo o valor tributário para a sua utilização, e o destino destas arrecadações. 
Como complemento, o senhor Gustavo S. explicou que na lei de Uso e Ocupação do Solo, será definido localidades e o 
coeficiente máximo permitido para a aplicação do instrumento. Ademais, o senhor Sandro S. abordou sobre a Transferência do 
Direito de Construir, indagando se é necessário desenvolver também uma lei específica para o desenvolvimento de parâmetros 
específicos sobre a sua aplicabilidade. Como resposta, o senhor Gustavo M. esclareceu que este instrumento poderá ser 
desenvolvido juntamente com a outorga. Na sequência, o senhor Sandro S., explanou sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
– EIV, em que discursou sobre a possibilidade de desenvolvimento de Comissão Técnica dentro do Conselho da Cidade. Como 
complemento, o senhor Gustavo M. explicou que é possível desenvolver um grupo técnico dentro do conselho, para deliberar 
questões específicas do EIV, visto que há possibilidade do conselho não apresentar membros técnicos que tratem sobre o tema. 
Ademais, o senhor Gustavo S. destacou que esta análise não é desenvolvida somente por este conselho, como também por 
membros técnicos do Poder Executivo. Na sequência, o senhor Sandro S. indagou sobre o artigo cento e cinco, também 
referente ao Estudo de Impacto de Vizinhança, quando condicionado após a emissão do Alvará de Construção. Como resposta, 
o senhor Gustavo S. explicou que esta alternativa foi desenvolvida devido ao tempo levado para elaboração e análise do estudo, 
possibilitando que isto seja feito em paralelo à construção do empreendimento. Por último, o senhor Sandro S. abordou o artigo 
cento e onze, referente aos prazos estabelecidos para adequações por parte do Poder Executivo Municipal, indagando se a 
comissão pode prever a extensão dos mesmos. Como resposta, o senhor Gustavo M. explicou que é possível estender os 
prazos, não podendo ultrapassar a data de um ano. Ademais, o senhor Sandro S. finalizou as dúvidas da comissão, e o senhor 
Gustavo M. esclareceu que as ponderações feitas na reunião serão realizadas, e posteriormente encaminhadas à comissão. E 



ainda, destacou o prazo de quinze dias, para possíveis contribuições e novas solicitações. Como finalização, o senhor Gustavo 
M. evidenciou que as propostas feitas pelo Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA tiveram embasamento 
legislativo e de estudos técnicos acerca dos temas. Sendo assim, sem novas contribuições ou indagações, os senhores Gustavo 
M. e Gustavo S. agradeceram aos membros presentes, e deram a reunião como encerrada, às doze horas e quinze minutos. 
             

 

 


