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Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Santa Catarina – OAB/SC 

Processo nº 12/2022 

Ref.: Revisão do Plano Diretor de Florianópolis:  

Procedimento e Participação Popular na elaboração do Projeto de Lei 

PARECER 

1 RELATÓRIO 

Trata-se de processo destinado à análise da revisão do Plano Diretor de 

Florianópolis pela Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SC, cuja abertura foi 

determinada pelo Gabinete da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Santa Catarina. 

Diante da determinação, a Comissão de Direito Urbanístico reuniu-se e, após 

debate, nomeou os signatários como relatores e concluiu que  a matéria em discussão 

deveria ser abordada em dois momentos separados: no primeiro, a análise das 

questões relacionadas ao processo e aos procedimentos que devem ser observados 

na revisão do Plano Diretor; após, a análise do projeto de lei complementar a ser 

apresentado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, que será objeto de parecer 

futuro, quando a Comissão tiver acesso ao texto final do projeto. 

Assim, o presente parecer tem por escopo a análise do procedimento e da 

participação popular na elaboração do projeto de lei de revisão do Plano Diretor de 

Florianópolis/SC, de acordo com a legislação aplicável. 
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No intuito de dar substrato aos relatores da matéria, foi enviado ofício à 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC, requerendo o fornecimento do cronograma 

de procedimentos do processo participativo de elaboração do projeto de lei de revisão 

do Plano Diretor e dos estudos e pareceres técnicos a que se referem os §§ 5º e 6º do 

art. 336 da Lei Complementar nº 482/2014. 

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC, por meio do Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis, enviou o Ofício nº 86/IPUF/GAB/2022, 

prestando as seguintes informações: 

[...] Conforme é de amplo conhecimento público todo o material 

relativo a Minuta de Proposta Preliminar para conhecimento e 

participação popular, resta disponibilizado no endereço eletrônico do 

IPUF (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis): 

http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/, haja vista a Publicação de Edital no 

Diário Oficial 3080, desde 30 de novembro de 2021 

(https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/30_11_2021_20.56.57.

e33a05e4a057dbfb66bdc366f75dc181.pdf) e a continuidade da 

consulta pública publicadas nos diários oficiais de 22 e 23 de Dezembro 

de 2021. 

Quanto ao cronograma de procedimentos do processo participativo de 

elaboração do projeto de lei de revisão do Plano Diretor ainda não 

temos a informação plena e efetiva, tendo em vista o ajuizamento do 

Mandado de Segurança n. 5006366-86.2022.8.24.0023/SC, que 

suspendeu "as audiências públicas distritais previstas para os dias 15 e 

22 de janeiro de 2022, bem como aquela agendada para o dia 24 de 

janeiro de 2022 até que o Município de Florianópolis estabeleça 

cronograma de 13 audiências distritais em dias distintos, 1 audiência 

geral final, observando os prazos para publicação dos editais (LCM nº 

482/2014, art. 336) e a Recomendação nº 0004/2021/28PJ/CAP da 28ª 

Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, devendo tudo ser 

apresentado neste processo", o que vem sendo debatido junto a 28ª 

Promotoria de Justiça da Comarca da Capital com intuito de traçar um 

acordo para um consenso geral do procedimento de participação 

popular e respectivos trâmites legais para adequação e revisão do 

Plano Diretor. 
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Por fim, os estudos que embasaram a Minuta Preliminar apresentada a 

sociedade constam no link acima disponibilizado e respectivas 

indicações nos diários oficiais da referida publicada, destaca-se que o 

link específico dos estudos constam disponibilizados no seguinte 

endereço: http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/material.php#parecer. 

No endereço acima será possível identificar os seguintes estudos: 

a) Plano de saneamento 

b) Plano de Mobilidade Urbana (PLAMUS) 

c) Estudo global dos distritos em conjunto, análise de impacto na 

infraestrutura urbana e comunitária. 

Supervenientemente, a Comissão de Direito Urbanístico tomou ciência de que 

foi celebrado termo de acordo entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e o 

Ministério Público de Santa Catarina, pactuando um novo procedimento consensual 

para o processo de revisão do Plano Diretor em curso, que foi homologado pelo juízo 

da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/SC nos autos de nº 5006366-

86.2022.8.24.0023. Posteriormente, a Prefeitura Municipal de Florianópolis publicou o 

Decreto nº 23.874/2022, que dispõe sobre as regras gerais do processo de revisão do 

Plano Diretor de Florianópolis. Assim, a fim de instruir o presente processo, os 

documentos aqui referidos, bem como outros que serão mencionados no decorrer do 

texto, estão em anexo a este parecer. 

Feito o relatório, os signatários submetem o presente parecer à Comissão de 

Direito Urbanístico, para apreciação pelos pares. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 BREVE RETROSPECTIVA 

O atual processo de revisão do Plano Diretor de Florianópolis/SC foi deflagrado 

em fevereiro 2021, com a submissão da minuta do projeto de lei ao Conselho da 
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Cidade de Florianópolis1. Após discussão e apresentação de sugestões por parte dos 

conselheiros, que foram parcialmente acatadas, a Prefeitura Municipal de Florianópolis 

formatou uma nova minuta para ser apresentada aos munícipes. 

Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Florianópolis previu a realização de uma 

única audiência pública, que foi realizada em 17/12/2021. Diante da grande quantidade 

de inscrições para manifestação, o Poder Executivo anunciou a prorrogação da referida 

audiência em nova data, que ocorreria no dia 27/12/2021. 

Além da audiência, foi também aberta consulta pública por meio do site 

institucional do IPUF, com início em 02/12/2021 e prazo final para envio de 

manifestações em 22/12/2021. 

Contudo, os vereadores Marcos José de Abreu, Cíntia Moura Mendonça e Afrânio 

Tadeu Boppré impetraram o mandado de segurança nº 5109250-33.2021.8.24.0023, no 

qual foi proferida medida liminar que determinou a suspensão da prorrogação da 

audiência pública, sob o fundamento de que a convocação não havia ocorrido com a 

antecedência necessária e que a data em questão não propiciaria a possibilidade de 

plena participação popular. 

Diante da referida decisão judicial, a Prefeitura Municipal de Florianópolis 

anunciou a realização de 14 audiências públicas, sendo 13 audiências distritais, a serem 

realizadas simultaneamente no dia 15/01/2022, e uma audiência geral, que seria 

realizada em 24/01/2022, ocasião em que seriam realizadas as considerações finais 

                                                 
1 Muito embora tenha havido um processo de elaboração de um novo Plano Diretor para Florianópolis/SC entre 

2016 e 2017, em razão da judicialização a respeito da Lei Complementar nº 482/2014, com a realização de oficinas 

comunitárias e audiências públicas, tal processo foi abandonado após a extinção, sem resolução do mérito, da 

referida ação judicial. Não se tratava, porém, de revisão do Plano Diretor de 2014, mas sim da elaboração de um 

novo plano, pois partia justamente da invalidade da lei aprovada em 2014. Ademais, considerando o longo lapso 

transcorrido e a dinamicidade da realidade urbana, as discussões ocorridas em 2016 e 2017 não necessariamente 

refletem as necessidades atuais da cidade. Assim, ainda que parte do material construído entre 2016 e 2017 possa 

ter sido aproveitado para a elaboração da minuta do projeto de lei ora debatida, é seguro afirmar que se trata de 

um novo processo, que visa a revisão do plano em vigor.   
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sobre a proposta de revisão do Plano Diretor. 

Em razão da realização de audiências de forma simultânea, o Ministério Público 

de Santa Catarina ajuizou o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente nº 

5006366-86.2022.8.24.0023, requerendo a suspensão das audiências distritais e, por 

arrastamento, da audiência final – que foi deferido pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital/SC. 

Desde então, ocorreram diversas reuniões na busca de um consenso, que 

culminaram na celebração do acordo, homologado em juízo, que prevê o 

procedimento a ser adotado para a revisão do Plano Diretor de Florianópolis/SC 

durante o ano de 2022.  

2.2 REVISÃO DO PLANO DIRETOR: REQUISITOS LEGAIS PARA O PROJETO DE LEI 

O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. É previsto no art. 182, § 1º, da Constituição Federal de 19882 e 

regulamentado pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que prevê, em seu art. 

40, § 3º3, que a lei que instituir o plano diretor deve ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos.  

O § 4º4 do já mencionado art. 40 do Estatuto da Cidade prevê os requisitos 

básicos para a garantia da participação popular na elaboração do plano diretor, que 

                                                 
2 § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 

é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

3  § 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 

4 § 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo 

e Executivo municipais garantirão: 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade; 

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
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contempla a realização de audiências públicas e debates com participação da 

população e de entidades da sociedade civil organizada e a publicidade e o pleno 

acesso aos documentos produzidos. 

Em que pesem posicionamentos em sentido contrário5, entendemos que os 

requisitos para a revisão do plano diretor são os mesmos de sua elaboração6. Caso 

contrário, seria possível ao poder público aprovar um plano diretor com ampla 

participação popular e, logo em seguida, alterá-lo completamente por meio do 

processo legislativo convencional, alijando a participação comunitária. 

Além do regramento previsto no Estatuto da Cidade, o próprio Plano Diretor de 

2014 prevê requisitos para a sua revisão, por meio de seu art. 3367. Assim, além das 

audiências públicas e da ampla publicidade aos documentos exigidas pela legislação 

                                                 
5 Sobre o tema: SOUZA, Elaine Gonçalvez Weiss de; SOUZA, Mariana Barbosa de. A (des)necessidade de audiências 

públicas como critério formal para alterações legislativas referente ao plano diretor municipal. Anais do XI 

Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. Santa Cruz 

do Sul, 2014. 

6 “Um plano já em vigor pode ser alterado parcialmente, respeitado o mesmo processo de planejamento previsto 

para a elaboração do plano” (PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. 

4ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 216). 

7 Art. 336. Esta Lei Complementar deve ser revisada obrigatoriamente no máximo a cada dez anos. 

§ 1º O Poder Executivo, por meio do órgão municipal de planejamento, coordenará e promoverá os estudos 

necessários para a revisão do Plano Diretor. 

§ 2º Qualquer proposta de modificação, total ou parcial, em qualquer tempo, deste Plano Diretor deverá ser objeto 

de debate público e parecer prévio do Conselho da Cidade, antes de sua votação pela Câmara Municipal. 

§ 3º As revisões ou alterações desta Lei Complementar serão votadas em dois turnos, com interstício mínimo de 

um mês. 

§ 4º As revisões ou alterações desta Lei Complementar só serão votadas após decorridos trinta dias da data de sua 

publicação na imprensa local e após a realização de consulta formal à comunidade da região impactada, mediante 

edital de convocação lançado com antecedência mínima de quinze dias. 

§ 5º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar deverá envolver estudo global do respectivo Distrito, 

isolado ou em conjunto, e ser acompanhada de análise de seu impacto na infraestrutura urbana e comunitária. 

§ 6º Qualquer revisão ou alteração desta Lei Complementar deverá ser instruída com parecer técnico do órgão 

municipal de planejamento e demais órgãos afins com a matéria tratada. 

§ 7º Nas audiências públicas e nos debates com a participação da população, os presidentes ou representantes de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade para se manifestarem em nome da entidade 

deverão apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da ata da assembleia de sua posse e/ou procuração 

outorgada pelo presidente ou representante da entidade com poderes especiais para tanto. 
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federal, a lei municipal prevê que o projeto de lei que visa a revisão do plano diretor 

deve ser instruído por parecer técnico do órgão municipal de planejamento e demais 

órgãos afins e por estudo global e análise de impacto na infraestrutura urbana 

comunitária, bem como ser objeto de debate público e parecer prévio do Conselho da 

Cidade de Florianópolis. 

2.3 SOBRE AS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DAS CIDADES (CONCIDADES) 

Foram objeto de controvérsia judicial nas ações já mencionadas no item 2.1, que 

ocasionaram suspensão das audiências públicas, as resoluções nº 25 de 2005 e nº 83 

de 2009 do Conselho das Cidades8 e os prazos e procedimentos nelas previstos. 

O Conselho das Cidades (ConCidades) é um órgão do Poder Executivo Federal, 

ligado originalmente ao extinto Ministério das Cidades, que foi criado em 2004, por 

meio do Decreto nº 5.031/2004, com a finalidade de propor diretrizes para a 

formulação e implementação da política nacional de desenvolvimento urbano, bem 

como acompanhar e avaliar a sua execução9. 

No âmbito de suas atribuições, o Conselho das Cidades emitiu a Resolução nº 25 

de 2005, que trata sobre e elaboração do plano diretor, e a Resolução nº 83 de 2009, 

que trata a respeito da sua alteração ou revisão. Convém notar, contudo, que ambas 

                                                 
8 Como exemplo, menciona-se trecho da decisão liminar proferida nos autos de nº 5006366-86.2022.8.24.0023: “O 

Conselho das Cidades, vinculado atualmente ao Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal, 

emitiu Resolução com orientações e recomentações sobre a elaboração do Plano Diretor pelos Municípios. 

Estabeleceu como dever a "efetiva participação do poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do 

processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões" (art. 3º, § 1º, da Resolução 

nº 25/2005). Previu ainda seja garantida a publicidade, com a organização de processo participativo e que sejam 

garatidos debates "por segmentos sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como bairros, distritos, setores 

entre outros;" (art. 5º, I, da Resolução nº 25/2005). Também definiu qual a finalidade das audiências públicas e como 

devem acontecer:”. 

9 Art. 1º. O Conselho das Cidades, órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do 

Ministério das Cidades, tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da política nacional 

de desenvolvimento urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 

10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 
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as resoluções apresentam orientações e recomendações e que, portanto, não possuem 

caráter vinculante - caso contrário, o Conselho das Cidades estaria excedendo suas 

funções e invadindo competência do Poder Legislativo ao criar requisitos não previstos 

em lei para os procedimentos em questão. 

Por outro lado, tendo em vista que o regramento do Estatuto da Cidade é 

relativamente enxuto e possui considerável indeterminação semântica, uma vez que 

não há um conceito legal a respeito de “participação popular” e nem definições de 

quantas devem ser e nem como devem ser realizadas as audiências públicas previstas, 

é prudente que o Poder Executivo siga ao máximo as recomendações exaradas pelo 

órgão federal, a fim de garantir o cumprimento do objetivo primordial da lei, que é a 

participação democrática da população no planejamento urbano. 

2.4 NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Outra questão de relevo, que anteriormente esteve no centro da judicialização a 

respeito da Lei Complementar nº 482/2014, é a natureza da participação popular, uma 

vez que a motivação para a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público 

Federal, à época, era o entendimento de que a participação popular não havia sido 

respeitada. 

A elaboração (e também a revisão) de um plano diretor é um processo complexo, 

com diversas etapas de planejamento, que resulta em um projeto essencialmente 

técnico10. A participação popular é uma das etapas desse processo complexo e tem 

                                                 
10 “Como peça técnica que é, o plano diretor não poderia deixar de ser aprovado de maneira análoga aos demais 

projetos de arquitetura ou urbanismo. Quem escolhe o profissional e decide executar ou não seu trabalho é um 

leigo, mas a obra a ser realizada tem de ser projetada por um arquiteto, engenheiro ou urbanista. O projeto 

elaborado pelos técnicos pode ser aceito ou não pelo Prefeito. Caso não aceite, pode determinar a elaboração de 

um novo projeto ou substituir os técnicos. Nunca poderá, no entanto, alterar o projeto por conta própria. Sempre 

terá que haver um técnico que aceite suas sugestões e se responsabilize por elas” (PINTO, Victor Carvalho. Direito 

Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. 4ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 215). 
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por principal finalidade fornecer informações ao poder público (e sobretudo aos 

técnicos) a respeito dos anseios e angústias da população. 

Portanto, as audiências públicas, debates e consultas não se prestam a fornecer 

soluções prontas e debater minúcias do projeto de lei, mas sim fornecer subsídio para 

os responsáveis pelo planejamento, elaboração e decisão a respeito do projeto.  

Assim, não se pode pretender atribuir à participação popular um caráter 

vinculante. Em primeiro lugar, porque as manifestações da população nem sempre são 

convergentes e, muitas vezes, podem ser contraditórias, ante a pluralidade de 

percepções e opiniões existentes na sociedade. 

Ademais, por ser um projeto de natureza técnica, o plano diretor deve primar 

pelas melhores soluções do ponto de vista técnico para o planejamento urbano da 

cidade, que dificilmente contemplarão todas as múltiplas opiniões expressadas em 

audiências e consultas públicas. 

Por fim, a participação popular não pode substituir a função democrática do 

Poder Legislativo. Por mais representativas que possam ser as entidades da sociedade 

civil organizada engajadas no processo de elaboração ou revisão do plano diretor, 

somente os representantes eleitos pelo povo em sufrágio universal detém legitimidade 

democrática para representar a vontade popular. Caso contrário, correr-se-ia o risco 

de minorias de ocasião com boa capacidade de organização tomarem para si o direito 

de serem porta-vozes da população para defenderem ideia e opiniões que não são 

majoritárias, o que desvirtuaria os objetivos democráticos do processo participativo. 

Nesse contexto, inclusive, se insere o próprio Conselho da Cidade de 

Florianópolis. Embora o art. 336, § 2º, do Plano Diretor de 2014 preveja a necessidade 

de parecer prévio do Conselho da Cidade de Florianópolis para revisão da lei, tal 

parecer também não tem caráter vinculante, uma vez que o Conselho da Cidade é um 
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órgão consultivo11, de assessoramento do Poder Executivo Municipal, e a sua 

manifestação fornece subsídio para a tomada de decisão por parte do Poder Executivo 

e, posteriormente, pelo Poder Legislativo. 

Por outro lado, o direito do cidadão de participação no processo pressupõe o 

dever do Poder Executivo de considerar e documentar as percepções, opiniões e 

sugestões expressadas pela população, ainda que não vinculativas. As audiências e 

consultas públicas não podem ser realizadas apenas para cumprir um requisito formal. 

Considerando que o processo de elaboração do projeto de lei compreende uma 

sucessão complexa de atos administrativos e que a Administração Pública tem o dever 

de motivar tais atos, cabe ao poder público, após a oitiva da população, fundamentar 

as razões, ainda que técnicas, das soluções adotadas para o plano diretor. 

2.5 PROCEDIMENTO PACTUADO NO TERMO DE ACORDO 

O termo de acordo celebrado entre o Ministério Público de Santa Catarina e a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis prevê um novo procedimento consensuado entre 

as partes para a elaboração do projeto de lei de revisão do Plano Diretor de 

Florianópolis, visando a garantia de plena participação popular. 

Conforme previsto no termo, cabe à Prefeitura Municipal de Florianópolis, por 

meio de seu órgão de planejamento, coordenar e promover os estudos necessários 

para revisão do Plano Diretor. Tais estudos deverão ser publicados em conjunto com a 

justificativa de necessidade de alteração do Plano Diretor em prazo inferior ao previsto 

                                                 
11 Art. 305. O Conselho da Cidade é órgão superior do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana (SMGPU), 

vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, atuando como colegiado representativo do poder público e dos 

vários segmentos sociais, de natureza consultiva, tendo por finalidade de implementar o Plano Diretor, acompanhar 

a elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei nº 

10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade. 
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no Estatuto da Cidade12. 

O termo também prevê que a Prefeitura deverá realizar consulta pública, por 60 

dias, para conhecimento e manifestação da população, sem prejuízo das manifestações 

já apresentadas em 2021. 

Ademais, o acordo prevê que serão realizadas pelo menos 13 audiências públicas 

distritais e uma audiência pública final, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas 

entre elas e de 72 horas em relação à última, a serem realizadas em formato presencial, 

sendo facultada a extensão para o modo híbrido. 

Por fim, após a realização das audiências públicas, a Prefeitura deverá publicar os 

estudos globais e pareceres técnicos a que se referem os §§ 5º e 6º do art. 336 do Plano 

Diretor de 2014 e submeter a minuta do projeto de lei ao Conselho da Cidade de 

Florianópolis, para emissão de parecer. 

Após a celebração do acordo, a Prefeitura Municipal de Florianópolis publicou o 

Decreto nº 23.874/2022, que dispõe sobre as regras gerais do processo de revisão do 

Plano Diretor de Florianópolis. O art. 3º do decreto sintetiza o cronograma a ser 

adotado, com as seguintes etapas: 

I - Etapa 1: Diagnóstico e Justificativa da Revisão; 

II - Etapa 2: Apresentação Preliminar da Proposta a sociedade com a(s) 

justificativa(s) de Revisão; 

III - Etapa 3: Oitiva da população mediante Consulta Pública e 

Audiências Públicas; 

                                                 
12 Nesse sentido é o art. 6º da Resolução nº 83/2009 do Conselho das Cidades: “Art. 6º Quando houver interesse 

do Município em promover a revisão ou alteração da lei do Plano Diretor em prazo inferior ao estipulado em lei, 

recomenda-se que a proposta de revisão ou alteração seja precedida de estudos que justifiquem sua necessidade, 

atentando para o disposto no Estatuto da Cidade”. 
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IV - Etapa 4: Elaboração de Estudo Global da cidade e seus distritos 

isolados ou em conjunto; 

V - Etapa 5: Consolidação do Anteprojeto de Lei Complementar de 

Revisão do Plano Diretor e Oitiva do Conselho da Cidade sobre a 

proposta final de Anteprojeto de Lei Complementar com o respectivo 

estudo global; 

VI - Etapa 6: Encaminhamento ao Prefeito Municipal, para ato contínuo, 

submeter o Anteprojeto de Lei Complementar à tramitação legislativa.  

É perceptível que o procedimento pactuado propiciará maior tempo para o 

conhecimento e debate público a respeito da proposta de revisão do plano diretor. 

Ademais, diferentemente do que ocorreu em 2021, a apreciação da proposta pelo 

Conselho da Cidade de Florianópolis será a última etapa da participação popular, o 

que permitirá com que o conselho, que deverá acompanhar todas as etapas do 

processo13, possa emitir parecer sobre uma minuta que será muito mais próxima à 

versão final do projeto de lei a ser encaminhada à Câmara Municipal, fornecendo 

subsídio mais fiel aos vereadores. 

Também convém destacar que a positivação do procedimento, por meio do 

Decreto nº 23.874/2022, garantirá maior previsibilidade e permitirá com que a 

população e a sociedade civil organizada possa acompanhar e ter ciência de como, 

quando e onde poderá exercer a sua participação, conforme o cronograma publicado 

no anexo único do decreto, proporcionando maior transparência e segurança jurídica. 

Portanto, tem-se que o procedimento pactuado, a priori, atende aos requisitos e 

finalidades previsto no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de 2014. Contudo, não é 

o procedimento, por si só, que garantirá a efetiva participação popular, sendo 

necessários esforços por parte de todos os órgãos do poder público envolvidos para 

                                                 
13 Art. 15. Fica assegurada a participação da sociedade civil em todas as etapas do processo de Revisão do Plano 

Diretor, mediante os seguintes instrumentos de gestão democrática e participação social: 

I - Conselho da Cidade; [...] 
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garantir que o processo de revisão do plano diretor cumpra seus requisitos e atenda 

às suas finalidades. 

Dessa forma, não obstante os termos pactuados com o Ministério Público de 

Santa Catarina, o Município deverá buscar a garantia da efetividade da participação 

popular, dos debates e da publicidade dos documentos e das informações produzidas. 

Para tanto, convém a adoção de ampla comunicação pública, larga ciência do 

cronograma e locais de reuniões, publicação e divulgação dos resultados dos 

debates14, dentre todos os outros mecanismos que porventura amplifiquem a 

participação popular. 

3 PROPOSIÇÕES 

Diante de todo o exposto, a Comissão de Direito Urbanístico da OAB/SC, com 

intuito de contribuir para o debate público, apresenta as seguintes proposições para 

que o processo participativo de elaboração do projeto de lei de revisão do Plano 

Diretor de Florianópolis respeite a legalidade e seja o mais harmônico e profícuo 

possível: 

a) Seja garantida plena participação popular, com ampla divulgação 

e franco acesso aos documentos, e sejam ouvidas e, 

principalmente, consideradas toda as percepções, opiniões e 

manifestações apresentadas pela população, cabendo ao poder 

                                                 
14 Art. 4º da Resolução nº 83/2009 do Conselho das Cidades: No processo participativo de elaboração do plano 

diretor, a publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter os 

seguintes requisitos: 

I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de comunicação social de massa 

disponíveis; 

II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor 

com antecedência de no mínimo 15 dias; 

III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas etapas do processo;  
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público, após a oitiva, fundamentar as razões, ainda que técnicas, 

das soluções adotadas para o plano diretor; 

b) Seja respeitado o caráter técnico do plano diretor, com a busca 

das melhores soluções técnicas para o planejamento urbano da 

cidade, com atenta consideração ao subsídio fornecido pela 

participação popular e ampla divulgação dos estudos e pareceres 

técnicos que embasarem a proposta e da justificativa para a 

revisão do Plano Diretor antes do prazo de 10 anos previsto no 

Estatuto da Cidade; 

c) Seja seguida a legalidade em todas as etapas do complexo 

processo de elaboração do projeto de lei de revisão do Plano 

Diretor de Florianópolis, com cumprimento das normas 

vinculantes e, na medida do possível, atenção às orientações e 

recomendações não vinculantes. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Florianópolis, 9 de junho de 2022. 

 

Bruno de Oliveira Carreirão 

OAB/SC 34.565 

 

Luiz Fernando Rossetti Borges 

OAB/SC 48.212 
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