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1 APRESENTAÇÃO 

 O Estatuto da Cidade lei n° 10.257/2001, que regulamenta a Constituição Federal 

que condiciona o direito de propriedade à função social, estabelece diretrizes gerais de 

política urbana, dentre elas o papel do Plano Diretor Municipal. O plano diretor é um 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbano que deve ordenar o plano 

de desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, é através dele que 

são lançadas consideração de uso e ocupação do solo, perímetro urbano, parcelamento 

do solo, sistema viário, código de obras e edificações e código de posturas, dentre 

outros. Além dessas atribuições, o plano diretor deve direcionar os planos municipais 

setoriais relevantes para o contexto de cada localidade, como por exemplo o plano de 

habitação, plano de saneamento básico, plano de mobilidade, etc. Ressaltando que a 

formalização jurídica do Plano Diretor é parte de um processo de planejamento urbano, 

que deve prosseguir com uma gestão dinâmica, tendo em vista que a cidade é um 

organismo vivo  e mutável. 

Este documento tem como objetivo apresentar o diagnóstico da condição 

presente do município de Canoinhas. Os dados contidos neste documento foram 

fornecidos pelo município ou levantados através de coleta de dados em cadastros, 

imagens, fotos aéreas, levantamento de campo, planos setoriais municipais e também 

da legislação vigente (decretos, leis, portarias, etc).  

Este documento diz respeito apenas à elaboração do Plano Diretor Municipal, 

uma vez que o Plano de Mobilidade é abordado em relatório específico. 

 

 

Canoinhas, agosto de 2019. 

 

 

 

 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 18 
                                                           

2 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS URBANOS  

A etapa 2 tem por objetivo traçar o diagnóstico atual do município a partir de 

material já produzido pela prefeitura, órgãos públicos e por instituições de pesquisa. O 

resultado dessa fase é a sistematização de todas as informações coletadas e seu 

cruzamento, gerando dessa forma, as condições para estimar suas perspectivas futuras. 

As informações serão agrupadas em cinco eixos principais, para otimizar sua 

organização e sistematização, de acordo com a lista abaixo: 

Quadro 1: Eixos temáticos para revisão do PDM de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

O diagnóstico dos sistemas urbanos irá abordar as características atuais do 

município com base nas informações existentes na Prefeitura Municipal e em outros 

órgãos. A partir dos dados disponíveis, será possível realizar o diagnóstico da realidade 

atual, verificando a situação de Canoinhas, através de informações existentes, por 

exemplo, em cadastros, imagens, fotos aéreas, planos setoriais, legislação vigente (leis, 

decretos, portarias, etc.), entre outros. Deverão ser analisadas as escalas regional, 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 19 
                                                           

municipal e urbana e suas inter-relações existentes. Esse item deverá ser avaliado em 

conjunto com a análise do plano diretor vigente, abordado no próximo tópico.  

Conforme determina o Termo de Referência, o sistema urbano irá focar nas 

seguintes questões: 

“ambiental composto por flora, solos, hidrografia, socioeconômicos tendências 

das atividades produtivas no que diz respeito a demandas por território; socioespaciais, 

incluindo, uso e ocupação do solo, habitação, histórico-cultural; infraestrutura, 

abrangendo mobilidade e logística, saneamento ambiental, equipamentos e serviços 

públicos; institucionais, organização administrativa para o planejamento (processo e 

monitoramento e avaliação) e legislação. (Ver Figura 1).” 

Figura 1: Eixos temáticos e temas para revisão do PDM de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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3 EIXO AMBIENTAL 

O município de Canoinhas está inserido na região do vale do Canoinhas situado 

no Planalto Norte Catarinense (Figura 2) e limita-se ao norte e noroeste com o estado 

do Paraná, através dos rios Negro e Iguaçu; a oeste com o município de Irineópolis 

através do rio Preto; ao sul a divisa é com Santa Cecília e Timbó Grande por meio do Rio 

Tamanduá; a sudeste com Major Vieira por meio do rio Palmital e a leste com o 

município de Três Barras através do rio Canoinhas. 

Figura 2: Apostila de geografia de Santa Catarina 

 

Fonte: https://geovest.files.wordpress.com/2012/09/santa-catarina1.pdf 

 

A área total do município é de 1.144 Km² e encontra-se dividida em 32,23 Km² 

de área urbana e 1.111,77 Km² de área rural.  Apresenta uma altitude média de 839 

metros acima do nível do mar. 

 

 

 

https://geovest.files.wordpress.com/2012/09/santa-catarina1.pdf
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 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  

Segundo a classificação de Köeppen – Geiger(1936), que é baseada na 

temperatura e pluviosidade e é a classificação mais utilizada no mundo, o tipo climático 

da região é Cfb – Clima mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas, verões 

brandos e invernos rigorosos (Figura 3). A temperatura média anual fica entre 17ºC e 

18ºC, com verões mornos, mais úmidos que o inverno, com precipitações uniformes 

durante todos os meses do ano, sem apresentar estações secas e com ocorrências de 

geadas frequentes durante os períodos mais frios.  

Figura 3: Classificação climática segundo Köeppen 

 

Fonte: Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina, 2007. 

 

O município de Canoinhas segundo o Atlas Climático da Região Sul (EMBRAPA, 

2012) tem três estações pluviométricas que apresentam mais de 10 anos de registro 

histórico. A identificação dessas estações encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Identificação das estações pluviométricas no município de Canoinhas 

IDENTIFICAÇÃO 

(ESTAÇÃO Nº) 
LATITUDE SUL 

LONGITUDE 

OESTE 
ALTITUDE (M) 

INSTITUIÇÃO 

RESPONSÁVEL 

27 26° 01´ 50° 34´ 768 IAPAR/ANA 

328 26° 00´ 50° 22´ 772 EPAGRI/ANA 

329 26° 21´ 50° 37´ 808 EPAGRI/ANA 

Fonte: modificado de Embrapa, 2012 

 

De acordo com o a HIDROWEB - Sistema de Informações Hidrológicas da ANA – 

Agência Nacional de Águas (2019), no município de Canoinhas e no seu entorno próximo 

existem 3 estações pluviométricas com registros de séries históricas (com exceção para 

a estação 2650043 que foi instalada mais recentemente)  conforme pode ser visto na 

(Figura 4).  

Figura 4: Localização das estações pluviométricas de Canoinhas e proximidades. 

 

Fonte: : Hidroweb (2019). 

 

Três instituições são responsáveis por essas estações,abaixo Tabela 2 apresenta 

as informações referentes a cada estação. 
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Tabela 2: Identificação das estações pluviométricas no município de Canoinhas 
Código/ 

Nome 

Bacia Responsável/ 

Operadora 

Localização 

(latitude) 

Localização 

(longitude) 

Início da 

operação 

2650003/ 

Márcilio Dias 
Rio Paraná 

RFFSA/ 

RFFSA 
-26,10 -50,38 31/07/1939 

2650026/ 

PCH 

Derivação do 

rio Jordão 

Divisa 

Rio Paraná 
COPEL/ 

COPEL 
-26,09 -50,33 30/09/1965 

2650043/ 

Canoinhas – 

Prefeitura 

Municipal 

Rio Paraná 
CEMADEN/ 

CEMADEN 
-26,17 -50,39 31/12/2013 

 

Fonte: Hidroweb – ANA em http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf, adaptado URBTEC 

 

Conforme o levantamento realizado na EPAGRI/CLIMERH no Atlas Climatológico 

do Estado de Santa Catarina a pluviometria anual total da região do planalto norte do 

estado varia entre 1500mm  e 1700mm. A média de umidade relativa do ar varia de 80% 

a 82%. (Epagri, 2001). 

Além dessas estações, nas proximidades do Rio Paciência e no córrego do Tigre 

existem duas estações fluviométricas operando Figura 5 são observadas as informações 

referentes a essas estações. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf
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Figura 5: Localização das estações fluviométricas de Canoinhas e proximidades. 

 

Fonte: : Hidroweb (2019). 

 

Tabela 3: Identificação das estações fluviométricas no município de Canoinhas 
Código/ 

Nome 

Bacia Responsável/ 

Operadora 

Localização 

(latitude) 

Localização 

(longitude) 

Início da 

operação 

65182000/ 

Córrego do Tigre 
Rio Paraná 

EPAGRI/ 

EPAGRI 
-26,22 -50,49 30/04/2005 

65240000/ 

Ponte BR-280 

(Rio Paciência) 

Rio Paraná 

ANA/ 

ÁGUAS 

PARANÁ 

-26,25 -50,50 31/08/2002 

Fonte: Hidroweb – ANA em http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf, adaptado 

URBTEC 

 VENTOS  

Em relação aos ventos, Canoinhas se caracteriza por receber a influência das 

correntes SE a NE e SW para NE que somadas ás locais caracterizam a circulação dos 

ventos no município. Segundo a Weather Spark (2019) a velocidade média do vento em 

Canoinhas não apresenta variações significativas durante o ano. Os valores variam 

aproximadamente a menos de 0,4km/h até 4,3Km/h durante praticamente todo ano, 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/mapa_hidroweb.jsf
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salvo eventos atípicos. Ventos mais frequentes vem do norte nos meses de maio a 

agosto e ventos mais frequentes vem do sul de agosto a maio. 

 RECURSOS HÍDRICOS  

 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 Bacias hidrográficas são delimitadas por um divisor de águas que direciona as 

águas pluviais de uma área mais elevada para uma porção mais baixa do terreno, 

formando vários afluentes e um curso de água principal. Esses cursos de água e seu 

entorno são diretamente afetados pelas ações antrópicas que ocorrem nas suas 

proximidades. O solo, o relevo, a vegetação, as formas de uso, as atividades (industriais, 

rurais, urbanas, etc.) desenvolvidas no seu entorno, alteram a qualidade dessas águas. 

Devido a essas condições devem ser adotadas medidas cautelares e políticas de uso e 

conservação dessas bacias. Um fator importante a ser levado em consideração no 

estudo das bacias é a relação de uso de áreas por ocupações irregulares, pois por vezes 

essas bacias são áreas sujeitas a inundações, presença de faixas de domínio e próximas 

a linha de alta tensão.  

 O estado de Santa Catarina possui Plano Estadual de Recursos Hídricos com 

instalação dos comitês de bacias hidrográficas, com a função de orientar as ações do 

Poder Público na gestão das águas superficiais e subterrâneas do estado. 

Para o gerenciamento dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina, foram 

delimitadas dez regiões hidrográficas. O município de Canoinhas está inserido na 

chamada RH-5  Planalto de Canoinhas (Figura 6), que faz parte do sistema integrado da 

vertente do interior (Bacia Paraná-Uruguai). A RH – 5 abrange uma área total de 

11.058Km², atingindo um a densidade demográfica de 27,9 hab/Km² e compreendendo 

15 municípios no total.   A Tabela 4 apresenta as principais bacias que estão inseridas na 

RH -  5.  Na região há o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Canoinhas, 

fundado através do Decreto 868/2003 e com regimento aprovado em decreto 

3855/2005. 
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Tabela 4: Tabela informativa referente a RH – 5. 

BACIA 
Nº DE 

MUNICÍPIOS 

ÁREA DE 

DRENAGEM 

(KM²) 

VAZÃO (M³/S) 

MÉDIA MÍNIMA MÁXIMA 

Rio Iguaçu 5 10.612 - - - 

Rio Negro 6 4.095 55,00 30,0 145,0 

Rio 

Canoinhas 
4 1.500 31,7 5,4 125,0 

Total 15 16.207 -  - 

 

Fonte: : DNAEE;Casan/Cehpar in .http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/Regiao05.htm, adaptado 

URBTEC. 

 

Segundo o Diagnóstico das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina (SDR – 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 2003), os principais rios do Município 

são: 

• Rio Canoinhas que apresenta o comprimento total de 150km, sendo 

98km percorrendo o município com uma área de drenagem total de 

1527 Km² e 800 km² de área de drenagem regional; 

• Rio Negro por sua vez, apresenta 363km e 38km de comprimento de 

área total e regional respectivamente com área de drenagem total 3.009 

km² e de drenagem regional 550km²; 

• Rio Iguaçu que percorre 119 km no município;  

• Rio Timbó com comprimento total de 127km sendo 43km percorridos 

dentro do município, sua área de drenagem total em km² é de 2 226km²  

desses 226km²   área de drenagem regional. 

 

 

 

 

 

 

http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/Regiao05.htm
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Figura 6: Mapa de detalhe da RH – 5, Planalto de Canoinhas. 

 

Fonte: http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/Regiao05.htm 

 

 Canoinhas apresenta três grandes sistemas fluviais, sendo localizados nos seus 

limites leste e oeste, respectivamente as bacias dos Rios Canoinhas e Rio Negro, e 

também a bacia do Rio Paciência, que cruza o município em sua porção central. Estes 

rios nascem próximos a região de serra e correm no sentido norte, para desaguar nos 

rios Iguaçu, ou Negro, na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A bacia 

mais importante é a do Rio Canoinhas cuja área maior de drenagem está localizada na 

área urbana do município. Entre os seus afluentes estão os rios Água Verde, o Arroio 

Monjolo e Sanga da Vaca. O rio Água Verde faz parte da margem esquerda do Canoinhas, 

com área de drenagem de 54 km2. Ele nasce a leste da área urbana, cruzando até o 

ponto de encontro com o Rio Canoinhas. Já o Arroio Monjolo, tem área de drenagem de 

3,0 km2, e cruza a área urbana do município, cortando parte da área comercial onde o 

escoamento é feito por galerias de concreto. A Sanga da Vaca, por sua vez, drena uma 

área de 0,56 km² na região central da cidade. Além dos rios citados merecem destaque 

http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/Regiao05.htm
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também os rios dos porcos, da Areia, dos Pardos, dos Bugres, Anta Gorda, Piedade entre 

outros.  

 De acordo com o PDM de 2007 a porção mais baixa da bacia do rio Canoinhas 

tem área de inundação definida pela cota 761m (1,70 km2) e em virtude da baixa 

declividade que ocorre nessa bacia é nestes locais que ocorrem os principais problemas 

de escoamento das águas superficiais. Estes problemas são intensificados quando 

ocorrem cheias também nos rios Iguaçu e Negro, represando as águas dos rios 

Canoinhas e Água Verde. A seguir mapas de hidrografia e bacias hidrográficas. 
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Mapa 1: Mapa hidrografia municipal de Canoinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Mapa hidrografia urbana de Canoinhas 
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Mapa 3: Bacias hidrográficas do município de Canoinhas 
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Mapa 4: Bacias hidrográficos do quadro urbano 
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Mapa 5: Microbacias hidrográficas do quadro urbano 
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 GEOLOGIA  

 Conforme o Mapa Geológico (IBGE), Canoinhas apresenta em sua composição 

litológica, rochas de idades que vão do Paleozóico até o Cenozóico. Essas formações 

litológicas encontram-se na carta estratigráfica de Milani (1993) (Figura 7). Afloram na 

região rochas da Bacia Sedimentar do Paraná, compreendendo unidades 

litoestratigráficas do segundo e terceiro planalto catarinense.  

Figura 7: Carta Estratigráfica Milani (1993). 

 
Fonte: Boletim de geociências da Petrobrás, 2007. 
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▪ Formação Serra Alta – Paleozóico - Permiano  

Segundo Castro et al. (1994) e Krebs (2002) a formação Serra Alta é uma 

sequência de folhelhos e siltitos cinzas escuros a pretos onde apresenta como principal 

estrutura as fraturas conchoidais. Podem ser maciços ou por vezes apresentarem uma 

laminação plano paralela incipiente. Localmente podem ocorrer lentes e concreções 

calcíferas, com formas elipsoidais que podem alcançar até 1,5m de comprimento com 

0,50m de largura. Os contatos com a formação Teresina são transicionais. O conteúdo 

fossilífero apresenta peixes, pelecípodes, conchostráceos e palinomorfos. 

▪ Formação Teresina - Paleozóico – Permiano Superior 

 As Rochas que compõem e Formação Teresina são argilitos, folhelhos e 

siltitos de cor cinza escura a esverdeado, com intercalações de arenitos muito finos cinza 

claro e calcários micrítico e estromatolítico.  Se intemperizado pode apresentar cores 

diversificadas Segundo Krebs (2002) a estruturação sedimentar é formada por 

laminação paralela, ondulada, "flaser", “hummocky”, marcas onduladas e convoluta e 

gretas de contração. São encontrados fósseis de restos de plantas, lamelibrânquios e 

palinomorfos. O ambiente de deposição destas rochas é tido como de planície de marés 

(transicional entre continente e mar) e marinho, de águas rasas e agitadas, dominados 

por ondas e pela ação das marés (profundidades até 200 m). O contato com a Formação 

Rio do Rasto que lhe sobrepõe e com a Formação Serra Alta que é subjacente são 

transicionais.  

▪ Formação Rio do Rasto – Paleozóico – Permiano/Devoniano 

Gordon Jr. (1947) dividiu essa formação em dois membros, sendo o inferior o 

Serrinha e o superior o Morro Pelado. A litologia do membro Serrinha é formada por 

arenitos finos, bem selecionados e intercalando com siltitos e argilitos de coloração 

variada (cinza esverdeado, amarronzados, avermelhados) podendo localmente 

encontrar-se intercalado com lentes ou horizontes de calcário margoso. Os arenitos e 

siltitos possuem laminação cruzada, ondulada, “climbing” e “flaser”, por vezes podendo 

ser maciço. Quando ocorrem camadas siltico-argilosas podem apresentar laminação 
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plano paralela, “wavy” e “linsen”. As desagregações esferoidais dos argilitos e siltitos 

bem acentuadas servem de identificação dessa unidade. 

O membro Morro Pelado apresenta lentes de arenitos finos de coloração 

avermelhada intercalado em siltitos e argilitos de tons arroxeados. No contexto geral a 

coloração é bem variada podendo ocorrer em tons de verde, amarelados e 

esbranquiçados. As estruturas principais são as estratificações cruzadas acanaladas, 

laminações plano paralelas e cruzadas. Alguns autores identificam esse membro sendo 

de um ambiente estritamente continental enquanto outros autores defendem que esses 

sedimentos são oriundos de deposição em ambiente flúvio-deltáico.  

A Formação Rio do Rasto apresenta em seu contato com a Formação Botucatu 

que está sobrejacente, uma discordância erosiva e com a Formação Teresina que 

encontra-se subjacente é transacional. O contato entre os dois membros que compõe 

essa formação é concordante e gradacional. 

A faixa de afloramentos dessa unidade em locais da região norte do estado de 

Santa Catarina, no entorno de Canoinhas, ultrapassa os 50 km. Os fósseis mais 

abundantes são de pelecípodes (Leinzia, Terraiopsis), conchostráceos, palinomorfos, 

resto de plantas e vegetais (Phylloteca, Calamites). 

▪ Formação Botucatu – Mesozóico – Jurássico 

 A Formação Botucatu é composta de arenitos finos a médios, bimodais  bem 

selecionados e subordinadamente grossos e conglomeráticos, indicando intervalos 

significativos de ausência de deposição em certos locais, apresentam grãos bens 

selecionados arredondados e subarredondados. Sua coloração é cinza avermelhado e 

pode apresentar cimento silicoso ou ferrugionoso. A estrutura sedimentar mais 

representativa são estratificações cruzadas de grande porte (dezenas de metros), 

formadas em campos de dunas, mas podem ocorrer estratificação plano paralela, 

marcas onduladas, intercalações pelíticas. Tratam-se de sedimentos continentais, 

depositados em condições desérticas pela ação do transporte eólico (pelos ventos). 

Estas rochas foram originadas em um grande deserto que cobriu a região onde hoje 

estão localizadas as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, partes do Paraguai, 
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Argentina e Uruguai, além de porções do continente africano, quando este a América 

do Sul ainda formavam um continente único. O contato com a Formação Rio do Rasto 

que está subjacente e com a Formação Serra Geral que a sobrepõe é um contato 

discordante. Icnofósseis (rastros de animais) de répteis (Coelurosauria e Therapsida) 

podem ser encontrados no registro geológico. 

▪ Formação Serra Geral – Mesozóico – Cretáceo Inferior 

 Alguns autores utilizam o termo Província Magmática do Paraná enquanto 

outros preferem a denominação Formação Serra Geral. Estas rochas foram formadas 

por sucessivos derrames vulcânicos que foram conduzidos à superfície do terreno por 

meio de fissuras na crosta do continente, processo este associado à ruptura que ocorreu 

entre a atual América do Sul e a África, e que resultou na abertura do oceano Atlântico. 

São rochas efusivas básicas toleíticas com basaltos maciços e amigdalóides, 

eventualmente com estruturas de fluxo/fraturas por resfriamento, afaníticos, cinzentos 

a pretos, raramente andesíticos. O contato com a unidades da bacia do Paraná é 

discordante. 

▪ Sedimentos Aluvionares – Cenozóico - Quaternário - Holoceno 

 Tratam-se de sedimentos recentes provenientes da erosão dos solos e rochas da 

região, que são transportados pelos rios e depositados no próprio leito ou em suas 

várzeas. São compostos de sedimentos fluviais que formam, por vezes, extensas 

planícies, áreas estas que naturalmente são inundadas pelas cheias periódicas dos rios. 

Onde os rios recortam depósitos aluvionares de idades mais antigas fica evidente um 

processo de rebaixamento do nível de base da região durante o quaternário (Epagri, 

2006). 

 Sobre alguns depósitos sedimentares foram desenvolvidos solos jovens, com 

variação textural em profundidade. São constituídos de areias, argilas, cascalhos e 

material sílico-argiloso, onde os sedimentos mais grosseiros ficam localizados 

preferencialmente mais próximos às nascentes dos rios, enquanto que os mais finos 

predominam nas planícies de inundação.



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 37 
                                                           

Mapa 6:  Mapa de Geologia de Canoinhas



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 38 
                                                           

 HIPSOMETRIA E DECLIVIDADE 

O mapa hipsométrico de um local ou região é confeccionado a partir da medida 

de altura da superfície terrestre com relação a um determinado nível horizontal 

referencial. A metodologia para a elaboração do mapa de declividades consiste em 

determinar no mapa topográfico ou planialtimétrico, áreas de um mesmo intervalo de 

inclinações dos terrenos. 

O conhecimento da declividade do município condiciona fatores determinantes 

para a regularização das áreas Aptas ou Inaptas à ocupação urbana, pois a partir do 

levantamento da declividade se tem conhecimento do sistema de escoamento 

superficial e infiltração de águas pluviais, erodibilidade dos terrenos, 

estabilidade/instabilidade de encostas e taludes. Áreas com declividades acentuadas 

(acima de 30%) determinam áreas inaptas a ocupação urbana, pois apresentam 

inúmeros problemas geotécnicos como instabilidade das encostas e maior 

susceptibilidade à erosão. Valente (1996) determinou três classes de declividade 

definindo suas condições para ocupação: 

Tabela 5: Classificação de declividade. 

Classe I Declividade ente 3-15% Ótima para ocupação 

Classe II Declividade entre 15-30% Apta com restrição 

Classe III Declividade acima de 30% Inapta (salvo se atendidas 
exigências especiais para a 

preservação do meio físico). 
Fonte: VALENTE, A. L. S. (1996) 

 

 O conhecimento da declividade do terreno também auxilia na determinação de 

melhores traçados para construção/abertura de estradas, implantação de loteamentos, 

etc. A cidade de Canoinhas  encontra-se a uma altitude média de 839m acima do nível 

do mar. A topografia da cidade se caracteriza por áreas com declividades suaves a 

suavemente onduladas, com áreas de baixadas (principalmente nas porções próximas 

aos leitos dos rios, declividades variando de 0% a 5%) nas porções próximas ao limite 

com o município de Três Barras. Se observam no perímetro urbano poucas áreas de altos 
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topográficos com declividades acima de 30%. A área urbana se caracteriza 

principalmente por baixos topográficos e por topográfica variando de 5º a 20º. 
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Mapa 7: Mapa declividade urbana. 
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Mapa 8: Mapa declividade municipal. 
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Mapa 9: Mapa de hipsometria urbana. 
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Mapa 10: Mapa de hipsometria municipal. 
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 RECURSOS MINERAIS 

 As potencialidades minerais devem receber uma atenção especial pois é uma 

fonte de renda ao município, as empresas que extraem bens minerais devem recolher a 

CFEM – Compensação financeira pela exploração de Recursos Minerais. É de 

responsabilidade da ANM - Agencia Nacional de Mineração, que é uma autarquia 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia; a fiscalização referente a essa arrecadação. 

A CFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido quando o bem mineral é 

vendido, ou quando não ocorre a venda e esse produto é consumido, transformado ou 

utilizado pelo próprio minerador. Devem recolher essa compensação toda pessoa física 

ou jurídica habilitada a extrair substâncias minerais para fins de aproveitamentos 

econômicos. Atualmente as alíquotas vigentes aplicadas no cálculo variam de acordo 

com a substância mineral explorada, conforme pode ser visto na Figura 8. A distribuição 

da CFEM ocorre entre o estado, município e órgãos da administração da União conforme 

sendo distribuído conforme a Figura 8. 

Figura 8: Distribuição da Arrecadação ente Município, Estado e União. 

 

Fonte: ANM (2019). 

Os recursos adquiridos pelo município em decorrência dessa arrecadação devem 

ser aplicados em projetos que, direta ou indiretamente, revertam em prol da 

comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da 

saúde e educação.  
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Tabela 6: Tabela das alíquotas vigentes por substância mineral para cálculo da CFEM. 

Alíquota (%) Substância 
3 Minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio 
2 Ferro, fertilizante, carvão, demais substâncias 
1 Ouro 

0,2 
Pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonetos e metais 
nobres 

Fonte: ANM – Agencia Nacional de Mineração. 

 

O município de Canoinhas, de acordo com o levantamento realizado junto a ANM 

(Agência Nacional de Mineração) no mês de julho de 2019 apresenta 286 processos, mas 

somente 110 desses processos encontram-se ativos Tabela 7. Essa condição representa 

a situação dos títulos minerários nessa data, esses arquivos são atualizados 

frequentemente, portanto há a necessidade de constantes pesquisas para saber a 

situação em vigor. 

Tabela 7: Relação de fase de tramitação de  processos ativos no município de Canoinhas. 

Fase de tramitação em julho de 2019 
Nº de processos 

(somente ativos) 

Requerimento de Pesquisa 5 

Autorização de Pesquisa 40 

Requerimento de Lavra 38 

Concessão de Lavra 9 

Requerimento de Licenciamento 1 

Disponibilidade 8 

Licenciamento 5 

Registro de Extração 3 

Requerimento de Registro de Extração 1 

Fonte: Urbtec com dados levantados da ANM – Agência Nacional de Mineração. Dados obtidos em julho de 2019. 

 É possível verificar que o município de Canoinhas é titular em dois requerimentos 

de registro de extração (Processos número 815.072/2019 e 815.073/2019), para a 

substância mineral saibro. Ambos os processos encontram-se ativos e receberam o 

registro de extração válido por um ano em 31/05/2019. 
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A Tabela 8 apresenta a relação das substâncias minerais requeridas para o 

município de Canoinhas (em julho de 2019). Ressalta-se que em um mesmo 

requerimento pode ter mais de uma substância solicitada e que essas substâncias 

apresentam a denominação que encontra-se disponível para preenchimento do 

requerimento junto a ANM.   

Tabela 8: Relação das substâncias minerais requeridas no município de Canoinhas em 06/ 2019. 

Substância 
Quantidade de 
requerimento 

Areia 65 
Argila 63 
Saibro 2 

Diabásio 10 
Argilito 2 

Cascalho 3 
Turfa 9 

Basalto 1 
Rocha Betuminosa 3 

Argila refratária 5 
Siltito 2 

Fonte: : Urbtec com dados levantados da ANM – Agência Nacional de Mineração. Dados obtidos em julho de 2019. 

 Através do informe mineral disponibilizado pela ANM foi possível fazer o 

levantamento do repasse do valor das taxas do CFEM para o estado de Santa Catarina e 

também para o município de Canoinhas, os dados são apresentados na Tabela 9 e Tabela 

10 que referem-se ao anos base 2018 e 2019 (parcial) respectivamente. Na Tabela 11 e 

na Tabela 12 estão discriminados os valores de arrecadação por substância mineral, e 

no Gráfico 1 e Gráfico 2 são apresentados o percentual de extração de cada substância 

no município. 

Tabela 9:  Valores de arrecadação de SC e do município de Canoinhas em referência ao ano base de 2018. 

Mês de 
referência 

Valor arrecadado no 
estado de SC (R$) 

Valor arrecadado 
no município de 
Canoinhas (R$) 

Participação municipal em 
relação a arrecadação 

estadual (%) 
Janeiro 1.850.229,35 9.178,08 0,50 

Fevereiro 1.557.665,56 6.504,34 0,42 
Março 1.458.645,77 3.473,00 0,24 
Abril 1.734.294,54 4.610,49 0,27 
Maio 1.389.810,96 5.336,46 0,38 
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Junho 2.054.957,21 4.844,96 0,24 
Julho 1.736.759,93 5.347,77 0,31 

Agosto 1.696.790,11 4.460,71 0,26 
Setembro 2.262.058,47 4.885,08 0,22 
Outubro 1.709.890,95 5.992,31 0,35 

Novembro 1.837.045,64 4.981,08 0,27 
Dezembro 1.173.823,30 4.201,60 0,36 

Total 20.461.971,79 63.815,88 0,31 

Fonte: Urbtec com dados levantados da ANM – Agência Nacional de Mineração. Dados obtidos em julho de 2019. 

Tabela 10: Valores de arrecadação do estado de SC e do município de Canoinhas em referência ao ano 
base de 2019 (parcial – até o mês de junho). 

Mês de 
referência 

Valor arrecadado no 
estado de SC (R$) 

Valor arrecadado 
no município de 
Canoinhas (R$) 

Participação municipal em 
relação a arrecadação 

estadual (%) 
Janeiro 1.907.258,16 4.063,33 0,21 

Fevereiro 1.488.266,03 2.648,64 0,18 
Março 1.524.331,37 2.279,33 0,15 
Abril 1.642.294,73 5.178,21 0,32 
Maio 1.887.316,27 14.327,34 0,76 
Junho 1.626.523,78 6.991,97 0,43 
Total 10.075.990,34 35.488,82 0,35 

Fonte: Urbtec com dados levantados da ANM – Agência Nacional de Mineração. Dados obtidos em julho de 2019. 

Tabela 11:Arrecadação do CFEM por substância no município de Canoinhas no ano de 2018. 

 
 

Areia 
(R$) 

Argila (R$) 
Argila 

refratária 
(R$) 

Total 
(R$) 

Janeiro 1.375,79 7720,66 81,63 9.178,08 
Fevereiro 980,85 5457,54 65,95 6.504,34 

Março 196,37 3172,67 103,96 3.473,00 
Abril 493,46 4020,29 96,74 4.610,49 
Maio 1.102,48 4233,98 - 5.336,46 
Junho 460,87 4321,69 62,40 4.844,96 
Julho 677,24 4533,68 136,85 5.347,77 

Agosto 742,13 3609,74 108,84 4.460,71 
Setembro 685,16 4094,11 105,81 4.885,08 
Outubro 440,90 5551,41 - 5.992,31 

Novembro 275,75 4580,94 124,39 4.981,08 
Dezembro 169,52 3948,97 83,11 4.201,60 

Total arrecadado 
pelo município (R$) 

7.600,50 55245,68 969,68 63.815,88 

Fonte: Urbtec. Dados levantados junto ao DNPM em junho de 2018. 
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Tabela 12: Arrecadação do CFEM por substância no município de Canoinhas parcial no ano de 2019. 

 

Areia 
(R$) 

Argila  
(R$) 

Argila 
Refratária 

(R$) 

Total 
(R$) 

Janeiro 384,17 3.570,08 109,08 4.063,33 
Fevereiro 493,59 2.017,69 137,36 2.648,64 
Março 590,04 1.615,44 73,85 2.279,33 
Abril 617,10 4.450,37 110,74 5.178,21 
Maio 632,15 13.577,83 117,36 14.327,34 
Junho 1.195,09 5.715,62 81,26 6.991,97 
Total arrecadado 
pelo município (R$) 

3.912,14 30.947,03 629,65 35.488,82 

Fonte: Urbtec com dados levantados da ANM – Agência Nacional de Mineração. Dados obtidos em julho de 2019. 

 

Gráfico 1: Gráfico de percentual de arrecadação por substância mineral no ano de 2018. 

 

Fonte: ANM, adaptado Urbtec. 

 

Gráfico 2: Gráfico de percentual de arrecadação por substância mineral parcial no ano de 2019. 

 

Fonte: ANM, adaptado Urbtec. 
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 Observa-se que a substância mineral de maior representatividade de 

arrecadação é a argila. A geologia e a geomorfologia de Canoinhas foram responsáveis 

pela geração dessas jazidas de argila, que são utilizadas como matéria prima para 

fabricação de cerâmica, tijolos, telhas e manilhas. Normalmente essas jazidas estão 

localizadas nas planícies de inundação dos rios que cortam o município. 

 É possível que existam atividades minerárias irregulares, há uma certa 

dificuldade em realizar o levantamento dessas lavras que não possuem autorização para 

extração, pois há a necessidade de coletar dados/informações georreferenciadas 

(coletadas em campo ou em banco de dados existentes) e realizar um comparativo com 

os polígonos dos direitos minerários cadastrados na ANM.  

 Além desses fatores levantados em relação aos problemas com a lavras 

irregulares, por vezes há descuido na recuperação das áreas degradadas, não havendo 

um cuidado em realizar a recuperação ambiental. Caso não sejam tomadas medidas 

mitigadoras nessas áreas podem se desencadear outros problemas, o ideal que se tenha 

um projeto de recuperação assegurando que esses locais não irão ser utilizados com 

ocupações irregulares e assegurar a reutilização para outros fins. 

 Vale a pena ressaltar que mesmo nas áreas de proteção ambiental, o CONAMA 

não proíbe a prática de mineração, mas dispõe que sua exploração depende de 

comprovação que não será causado nenhum dano ambiental.  

 Abaixo é apresentado um mapa indicando as áreas requeridas no contexto do 

município.  
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 Mapa 11: Mapa de direitos minerários. 
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Mapa 12: Mapa de direitos minerários. 
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 SOLOS 

 A região do município de Canoinhas está contextualizada praticamente pelos 

solos cambissolos e latossolos e em menor proporção compreende os gleissolos, 

neossolos e o nitossolo. A geração dos solos (pedogênese) está intrinsicamente 

relacionado a composição mineralógica das rochas, clima, permeabilidade, 

geomorfologia e ao tempo de atuação dos processos que atuaram sobre as rochas que 

perfazem o arcabouço geológico da região. Deste modo, os basaltos da Formação Serra 

Geral desenvolvem os maiores perfis de solo do município e as demais rochas por 

possuírem baixa permeabilidade desenvolvem solos menos espessos. As características 

de cada solo presente no município serão abordadas posteriormente e para a sua 

descrição optou-se em usar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS, 2013): 

▪ Cambissolos  

 São solos definidos pelo horizonte B incipiente, não hidromórficos, com pouca 

profundidade (raramente ultrapassam 1m) e pouco desenvolvido. Normalmente têm 

sequência de horizontes A, Bi, Bc, C, com variações locais quanto à profundidade, 

estrutura, cor e textura; com argilas de atividades média a alta e quantidades 

relativamente elevadas de minerais primários (feldspato, mica, horblenda e augita, 

dentre outros) de fácil intemperização. E são derivados de distintos materiais de origem 

e observados em todas as fases de relevo. No SIBCS este tipo de solo possui três 

subordens: Húmicos (regiões montanhosas e mais frias com um horizonte A escurecido 

e espesso); Háplicos (os mais assíduos com características e ocorrências distintas) e os 

Flúvicos (planícies fluviais).   

▪ Nitossolos  

Compõe classe de solos minerais não hidromórficos, com horizonte B nítico 

(reluzente), medianamente profundo e bastante intemperizado com baixa atividade de 

argila ou caráter alítico. O perfil de solo apresenta os horizontes A, B, C; O horizonte B 

tem textura argilosa e muito argilosa. É comum a existência de horizonte transicional 

entre AB ou BA. A fertilidade natural dos cambissolos é média a alta (distrófico e 
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eutrófico), com baixos a médios teores de alumínio, valores de pH médios e baixos, com 

teores baixos de fósforo e médios de cálcio e magnésio. 

▪ Latossolos 

São solos muito intemperizados e possuem o horizonte B latossólico abaixo de 

qualquer horizonte A (Ap ou AB). Os solos são praticamente destituídos de minerais 

primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo. O seu desenvolvimento 

ocorre em ambientes tropicais quentes e úmidos. Estes solos, em geral, apresentam um 

horizonte A pouco espesso e com transição difusa para um horizonte B muito espesso, 

que possui uma consistência muito friável, com alta porosidade. Deste modo, os teores 

da fração de argila no solo aumentam gradativamente com a profundidade, ou tornam-

se constante ao longo do perfil. Ocorrem, todavia, solos com média e até mesmo alta 

saturação por bases, encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca 

pronunciada, e também em solos formados a partir de rochas básicas. A sua origem está 

relacionada a distintos tipos de rochas, sob condições de clima e tipos se vegetação os 

mais diversos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, ocupando 

preferencialmente platôs elevados, ou por vezes em áreas mais acidentadas 

relacionados a relevos montanhosos. 

▪ Gleissolos 

Solos minerais comuns em baixadas úmidas, saturadas em água. No seu perfil 

de solo caracretristico abaixo do horizonte A hístico (orgânico) espessura inferior a 40cm 

encontra-se o horizonte glei nos primeiros 150 cm da superfície do terreno. Este tipo de 

solo são encontrados em várzeas que permanecem encharcadas de água na maior parte 

do ano e em alguns lugares apresentam depósitos argilosos. 

▪ Neossolos 

 São solos com pouca ou nenhuma evidência de horizontes pedogenéticos 

subsuperficiais, com ausência do horizonte B, ou seja, o típico perfil deste solo possui 

um horizonte A assentado diretamente sobre o horizonte C. São formados em materiais 

inertes com alta resistência ao intemperismo (presença de areias quartzo) e estão 

distribuídos em distintos relevos. 
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Mapa 13: Mapa de Solos
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 POTENCIAL AMBIENTAL E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

A respeito das unidades de conservação foram enfocadas as legislações federais, 

estaduais e municipais, seguindo as seguintes diretrizes: 

• SNUC (sistema nacional de unidades de conservação), instituído pela Lei Federal 

nº 9.985/2000, define como UC: “Espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

• SEUC (sistema estadual de unidades de conservação) instituído pela lei estadual 

nº 11.986/2001 e revogada pela Lei 14.675/2019 que institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente e estabelece outras providências. 

• A unidade de conservação mais próxima de Canoinhas está localizada em Três 

Barras, município limítrofe. 

3.7.1.1 Floresta Nacional de Três Barras – FLONA 

É uma unidade de conservação federal sendo sua gestão de responsabilidade do 

ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro.  Apresenta uma área total de 4.369,58Ha e fica 

localizada quase que integralmente no município vizinho de Canoinhas, e que dá o nome 

a FLONA, foi transformada em Floresta Nacional no ano de 1968 e no ano de 2016 foi 

instituído o seu Plano de Manejo. Apresenta como vegetação nativa associações de 

Araucária e Imbuia, e com menos exemplares o Cedro a canela Guaicá, a erva mate, o 

guajibu e a sapopema. Além da vegetação nativa, as plantas exóticas como o Pinus são 

bem representativos na floresta. A rodovia BR 280 corta a FLONA de Três Barras, sendo 

esse um fator desfavorável aos animais silvestres que correm o risco de atropelamentos.  

Atualmente ela encontra-se na lista de florestas que podem ter concessão 

florestal onde o governo pode conceder a empresas e comunidades o direito de manejar 
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florestas públicas para extrair madeira, produtos não madeireiros e serviços de turismo. 

A FLONA de Três Barras recebe atualmente entre 7 mil e 8mil visitantes anuais e é uma 

área de grande interesse de pesquisas de graduação e pós graduação. O visitante 

encontra trilhas ecológicas e animais como a curicaca, a gralha, o pica-pau-do-campo, 

bugios, veados, lebres, jaguatiricas, capivaras e até mesmo o lobo-guará, ameaçado de 

extinção. O passeio é acompanhado por policiais militares, que dão detalhes sobre a 

fauna e a flora da região. 

 PONTOS DE POLUIÇÃO 

Ponto de poluição é toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente 

causada por fatores (agentes) externos, que podem ser prejudiciais à saúde, à segurança 

e ao bem estar da população. Há a necessidade de diminuir a probabilidade de tais 

eventos externos ocorrerem. Meirelles (2011) defende que deve se ter uma política 

geral de controle da poluição, sendo uniforme e realística, levando em consideração a 

preservação ambiental e o desenvolvimento local. Há de se desenvolver um equilíbrio 

entre as atividades já desenvolvidas e os meios técnicos de conter ou eliminar fatores 

poluentes. Dessa forma há um equilíbrio entre o meio ecológico e o meio econômico. 

Alguns segmentos que merecem atenção especial pois podem ser altamente poluidores 

são:  dutos (gasodutos/oleodutos), cemitérios, granjas, etc. 

 ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE 

Deverão ser delimitados no mapa de áreas aptas, inaptas e aptas com restrição 

para uso antrópico de acordo com o Código Florestal vigente – Lei federal 12.651/2012 

os seguintes casos: 

• Delimitação de APPs em torno das nascentes, raio de 50m 

• Delimitação de APPs em topos de morro, quando há ocorrência de dois ou mais 

morros cujos cumes estejam separados por distancias inferiores a 500m, a APP deverá 

ser delimitada abrangendo o conjunto de morros ou montanhas, a partir da curva de 
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nível correspondente a dois terços da altura em relação a base do morro ou montanha 

do conjunto menor de altura.  

• Topos com altitude superior a 1800m 

• Delimitação de APPs ao longo dos cursos de água, buffer de 30m de cada lado 

das margens em cursos de água de até 10m de largura 

• Delimitação de APPs ao longo dos cursos de água, buffer de 50m de cada lado 

das margens em cursos de água de 10m até 50m de largura 

• Delimitação de APPs em encostas com declividade acima de 45º 

 As APPs próximas ou no interior da área urbana de Canoinhas está representado 

no mapa a seguir. 

 ÁREAS VERDES 

A necessidade de implantação de políticas que estimulem a criação de áreas 

verdes, se faz cada vez mais necessário nos municípios. Áreas verdes proporcionam aos 

moradores e visitantes das cidades, opções de lazer e recreação, além de estimular a 

conservação de áreas naturais e do meio ambiente.  

Com a implantação de áreas verdes, há um aumento da permeabilidade do solo, 

melhorias na qualidade do ar da água e do solo, condições adequadas para diversificação 

da fauna local, além do embelezamento do próprio município. Um índice ideal para 

áreas verdes segundo as Nações Unidas seria de 12m² de área verde por habitante 

(espaços livres de uso público). 

O município de Canoinhas apresenta algumas porções de áreas verdes 

preservados conforme pode ser visto no mapa de Áreas Verdes Públicas, algumas dessas 

áreas tem potencial para implantação de novos parques municipais. O mapa foi gerado 

a partir da base de lotes disponibilizado pelo município, e foram ressaltados os lotes 

públicos que por analise Google Earth percebe-se massas de vegetação.  Em uma vistoria 

de campo, foram visitadas algumas dessa áreas, que serão avaliadas e de acordo com as 

potencialidades/fragilidades identificadas, serão sugeridas ou descartadas como 

parques para uso dos munícipes e como forma de aumentar o turismo na região.  
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Mapa 14: Mapa de Áreas Verdes
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4 EIXO SOCIOECONÔMICO  

 VOCAÇÃO E POTENCIAL ESTRATÉGICO REGIONAL 

A análise da vocação e do potencial estratégico de um município passa pela 

compreensão de seu papel em articulações diversas que ocorrem em escala regional. 

Essa vocação é composta por dinâmicas que ocorrem em diversas dimensões, como a 

articulação urbana ou a participação em cadeias de negócios urbano-rurais. 

No que tange à escala interurbana, ou urbano-regional, as análises 

correspondem à inserção da cidade de Canoinhas em processos de articulação para 

funções que envolvem centros urbanos de diferentes hierarquias em uma rede urbana 

na qual ocorrem trocas, complementaridades e competições entre os diversos núcleos. 

Nesse sentido, o estudo Região de Influência das Cidades – REGIC – apresenta 

como Canoinhas conforma um centro de zona B, ou seja, uma centralidade de média-

baixa hierarquia urbana, que é centralidade de serviços de para centros locais (Três 

Barras, Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Irineópolis), ao mesmo tempo em que é base 

a partir da qual pessoas e personalidades jurídicas buscam mais intensamente serviços 

de maior complexidade em Mafra (Centro Sub-Regional B) e Joinville (Capital Regional 

B), conforme mostra o Mapa 15 (IBGE, 2007). 

Essa condição de Canoinhas na rede de cidades a coloca na região imediata de 

articulação urbana de Mafra, em que se encontram os municípios representados no 

Mapa 16, e na região intermediária de articulação urbana de Joinville, representada no 

Mapa 17 (IBGE, 2013). 

Esse espaço de atuação urbano-regional apresenta as áreas em que funções 

urbanas de crescente complexidade são disponibilizadas. Assim, no sentido centros 

locais, centros sub-regionais, capitais regionais dessa região se encontram níveis 

crescentes de aglomerações de serviços em ampliação de complexidade. Esses 

municípios representados, assim, se articulam em um contexto urbano-regional de 

provisão de serviços educacionais (escolas de ensino fundamental, escolas técnicas, 
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cursos de ensino superior semipresencial, grandes universidades com elevada presença 

de pós-graduações e pesquisas) de saúde (unidades básicas de saúde, clínicas 

especializadas, hospitais regionais), jurídicos (postos avançados de defensorias públicas, 

foros locais, sedes judiciárias regionais etc.), de gestão de negócios (unidades de 

pequenos negócios locais, sedes de empresas estaduais e nacionais, e, até mesmo, 

subsedes de grandes empresas globais), de transportes (rodoviárias locais, aeroportos 

regionais etc.), entre mais.
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Mapa 15: Regiões de Influência das cidades 
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Mapa 16: Canoinhas e a Região Imediata de Articulação Urbana de Mafra 
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Mapa 17: Canoinhas e a Região Intermediária de Articulação Urbana de Joinville
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A posição estratégica de Canoinhas no seu contexto regional não se refere 

somente à sua capacidade de prover serviços urbanos e a seu acesso a outros centros 

agregadores desses serviços, mas também à sua articulação em cadeias produtivas 

eminentemente rurais, sobretudo na agropecuária. Nesse sentido, o estudo Regiões 

Rurais (IBGE, 2015) define regiões em que a agropecuária apresenta uma lógica 

produtiva baseada em um espaço rural produtor articulado por cadeias de negócios que 

são comandadas a partir de empresas intermediárias, cooperativas, indústrias, centros 

de distribuição e sedes de empresas exportadoras instaladas em diversos centros 

urbanos. 

Assim, a economia que envolve os diversos produtos agropecuários (mate, 

madeira, grãos, frangos, suínos, bovinos etc.) no município se insere dentro de uma 

lógica de possibilidades de exploração das condições dos recursos locais para sua 

produção, mas também das cadeias de negócios regionalmente instaladas, que 

envolvem as diversas unidades empresariais capazes de dar encaminhamento industrial 

e comercial a esses produtos. 

Assim, nota-se que, segundo o IBGE (2015), Canoinhas se insere na Região Rural 

de Ponta Grossa. Trata-se de uma região com grande potencial para a produção 

agropecuária, primeiramente por contar com condições físico-naturais (pluviosidade, 

solos, geomorfologia etc.) aptas aos mais diversos tipos de produtos, bem como pela 

presença de elevado grau de aplicação de tecnologia agronômica e mecanização, além 

da presença de diversos empreendimentos de alcance regional (ervateiras, indústrias 

madeireiras, empresas de papel e celulose, indústrias alimentícias, que arregimentam 

as cadeias produtivas e garantem vasão aos produtos do campo. 
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Mapa 18: Canoinhas e a Região Rural de Ponta Grossa
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Assim, a inserção regional de Canoinhas, tanto em sua dimensão urbano-

regional, como em sua dimensão de articulação campo-cidade, pode ser resumida em: 

• Posição de centro sub-regional B, caracterizado por funções urbanas de 

média-baixa intensidade, capitaneando serviços voltados para 

demandas locais de municípios do entorno (Três Barras, Monte Castelo, 

Bela Vista do Toldo e Irineópolis).  

• Presença em contexto urbano-regional dotado de infraestruturas, 

serviços e cadeias de negócios que se encontram bastante maduros 

para funções urbanas em diferentes escalas, da local à global, e em 

crescente nível de intensidade tecnológica e de emprego de capital. 

• Necessidade de funções urbanas encontradas em centros de 

hierarquias superiores, como Mafra e Joinville. 

• Presença em região rural altamente produtiva e articulada, 

capitaneada, sobretudo, por funções do agronegócio presentes em 

centros de maior porte, como Ponta Grossa. 

 

Esse cenário apresenta oportunidades importantes para a participação do 

município nessas cadeias de negócios, tanto agropecuários, como industriais e de 

serviços distribuídos na região.  

Desafios, no entanto, encontram-se para ampliação da participação municipal 

em certas funções urbanas, em face da concorrência posta com centros de maior 

hierarquia urbana.  

Complementaridades nas cadeias produtivas regionais, no entanto, podem ser 

mais exploradas, a partir do aprofundamento de certas especializações produzidas em 

Canoinhas, como a cadeia produtiva de erva mate e da indústria ervateira, ou da 

extração de madeira e da indústria madeireira, e demais cadeias agroindustriais, por 

meio de aplicação cada vez mais intensiva de tecnologia. 
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 DEMOGRAFIA 

Os resultados do levantamento censitário de 2010, último realizado no Brasil, 

mostram que o Município de Canoinhas contava com 52.765 habitantes naquela data 

(26º município mais populoso de Santa Catarina, e 565º do país), dos quais 39.273 

(74,4%), moravam em áreas urbanas, enquanto 13.492 (25,6%) em áreas rurais Tabela 

13.  

Tabela 13: População total, rural e urbana no Município de Canoinhas (2000, 2018) 

POPULAÇÃO 2010 2018 

HABITANTES % HABITANTES % 

Total 52765 100 54319 100 

Urbana 39273 74,43 - - 

Rural 13492 25,57 - - 

Fonte: IBGE (2010; 2018) 

 

Essa estrutura demográfica foi se constituindo ao longo do tempo, em períodos 

com distintos ritmos de crescimento populacional. Assim, é possível observar no Gráfico 

3 que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total 

do município passou de pouco mais de 35 mil habitantes, em 1970, para os 52.765 no 

ano de 2010, sobretudo pelo incremento ocorrido entre 1970 e 1991, quando houve 

crescimento de aproximadamente 2,1% ao ano.  

Nos anos 1990, no entanto, houve, de fato, um decréscimo populacional, 

chegando-se a 51.631 habitantes em 2000, um decréscimo de aproximadamente 0,8% 

no número de habitantes ao ano. Entre 2000 e 2010, houve um crescimento estável do 

número de habitantes, ainda em ritmo incapaz de fazer frente às perdas da década 

anterior. Assim, no decênio, o crescimento populacional foi de 0,2% ao ano, chegando 

aos mencionados 52.765 habitantes. Tomando-se a projeção do IBGE para o ano de 

2018, é possível se depreender que há a expectativa de um crescimento anual na casa 

dos 0,4%.  

Essa variação populacional, a partir de 1970, contou uma significativa mudança 

no perfil demográfico, com o município passando de predominantemente rural para 
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eminentemente urbano. Em 1970, a maior parte da população municipal habitava zonas 

rurais, o que já deixou de ser verdade no recenseamento seguinte. Assim, entre 1970 e 

1991, a população rural foi diminuindo levemente, a partir de quando passou por uma 

queda mais acentuada, até o ano de 2000, desde quando se manteve em leve queda, 

até chegar aos 13.492 moradores de áreas rurais no ano de 2010. 

Em contraste, a população urbana contou com notável crescimento, sobretudo 

entre 1970 e 1991, quando passou de pouco mais de 16 mil habitantes para 36.832, um 

incremento anual de 4,0%. Entre 1991 e 2010 esse ritmo, no entanto, foi mais modesto, 

passando para 39.273 habitantes, um crescimento anual de aproximadamente 0,3%. 

Gráfico 3: Crescimento populacional total, urbano e rural em Canoinhas (1970-2010) 

 

Fonte: IBGE (2010) 

De maneira geral, o ritmo de atração migratória no município tem sido 

relativamente baixo. Dados do IBGE para migração de data fixa mostram que, no ano de 

2010, dos residentes com mais de 5 anos de idade, apenas 2036 não moravam no 

município na data de 31/07/2005 (IBGE, 2010). Trata-se de um ritmo modesto de 

crescimento. A população residente no município de Canoinhas apresentava, no ano de 

2010, uma estrutura etária tendente à diminuição da participação de crianças, mas 

ainda com grande participação jovens e adultos não idosos, conforme se pode observar 

no Gráfico 4. 

Dividindo-se o gráfico em alguns grupos etários de acordo com algumas de suas 

principais necessidades de serviços públicos, podemos observar que eram 3.641 
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crianças, entre 0 e 4 anos, que geralmente são demandantes de atendimento específico 

para saúde de primeira infância, bem como para creches. No que tange a crianças e 

adolescentes que demanda ensino básico (fundamental e médio), contadas no estrato 

entre 5 e 19 anos, temos que eram 13.777, com 4,1 mil entre 5 e 9 anos, e 4,8 mil tanto 

no recorte de 10 a 14 como no de 15 a 19 anos. 

Gráfico 4: Pirâmide Etária do Município de Canoinhas (2010) 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os adultos jovens, que geralmente são demandantes da maior parte das vagas 

de cursos técnicos profissionalizantes pós-médio e dos ensinos de nível superior, tanto 

de graduação como de pós-graduação, eram 8.690 munícipes. Essas são as faixas etárias 

também que mais demandam aquelas posições de trabalho de início de carreira. 

A faixa etária entre 30 e 59 anos era composta por 21.019 habitantes, sendo 

geralmente aquela que apresenta maior inserção no mercado de trabalho. 

A população com idade a partir dos 60 anos era composta por uma fração da 

população total do município, com apenas 5.638 habitantes, o que coloca em questão a 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 70 
                                                           

baixa longevidade do município e a necessidade de maior atenção à saúde para os 

idosos. 

O território municipal acomoda com uma predominância de baixas densidades, 

de até 10 habitantes/ha., como mostram os mapas a seguir, havendo, no entanto, nas 

proximidades do centro administrativo municipal uma porção em que se encontram 

condições de densidades um pouco mais elevadas. Ainda assim, poucas eram as áreas 

com densidade demográfica superior a 25 habitantes por hectare. 
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`Mapa 19: Mapa densidade populacional municipal 
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Mapa 20: Mapa densidade populacional urbana
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Em suma, no que tange à população, algumas dinâmicas se destacam, a saber: 

• Patamar populacional de médio-baixo, configurando o 26º município mais 

populoso de Santa Catarina em 2010; 

• Após período de perda populacional, nos últimos anos há estabilidade 

populacional, com ritmo de crescimento anual modesto, por volta de 0,4%; 

• Inversão do perfil urbano-rural da população desde a década de 1970, com 

decréscimo constante da participação da população rural no total municipal; 

• Forte ritmo de crescimento populacional urbano entre os anos de 1970 e 2010, 

com estabilização recente em ritmo de aproximadamente 0,3% ao ano; 

• Atratividade de migração em ritmo relativamente baixo; 

• Estrutura etária com início de diminuição da população em primeira infância, 

predominância de adultos e adultos jovens, com baixa participação de idosos; 

• Padrão predominante de baixo adensamento populacional, com alguns pontos 

com maior aglomeração; 

 

 Esse quadro populacional aponta para alguns desafios e oportunidades. Assim, o 

patamar populacional não muito elevado previne que o município se configure como 

uma grande centralidade economicamente diversificada e com grandes vantagens de 

externalidades econômicas oriundas da condição de aglomeração. No entanto, esse 

patamar populacional ainda pode permitir a criação de vantagens por meio de 

especializações econômicas. 

 Os baixos ritmos atuais de migração-campo cidade não apresentam grandes 

desafios de adaptação das populações migrantes. 

 A estrutura etária por ainda compreender uma elevada participação de 

população adulta em idade para o trabalho corrobora um potencial para a formação de 

capacidades econômicas. No entanto, a notavelmente baixa participação de idosos 

demonstra desafios em termos de atendimento de saúde para essa faixa etária e 

melhoria da qualidade de vida. Cabe dizer que restam ainda algumas informações 

importante para o diagnóstico populacional do município de Canoinhas, entre elas: 
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identificação de tendências de projeção populacional para 2030; mobilidade pendular 

para trabalho e estudo. 

 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA ECONÔMICA 

Entre os levantamentos necessários sobre aspectos socioeconômicos do 

município, encontra-se a caracterização de sua estrutura econômica, que corresponde 

ao diagnóstico da situação dos seus setores primário, secundário e terciário da 

economia. Assim, adiante, são apresentados dados estatísticos sobre produção dos 

setores e sua participação no PIB e no valor adicionado fiscal. 

O PIB de Canoinhas, no ano de 2016, foi da ordem de R$1,5 bilhões, o que 

corresponde a um PIB per capita de pouco menos de R$27 mil. Assim, Canoinhas é o 34º 

município catarinense em matéria de PIB e 157º em PIB per capita, entre os 295 

municípios do Estado. 

A estrutura econômica do município de Canoinhas segue uma lógica comum 

àquela da média do Brasil, com participação proeminente do setor de serviços. 

Conforme a Tabela 14, os serviços, em 2016, corresponderam a 43% do PIB municipal, 

com valor adicionado de R$627,7 milhões, seguido pela indústria, com R$251,5 milhões 

(17,3%) e pela agropecuária, que gerou R$234,9 milhões (16,1% do PIB).  

Tabela 14:Valor do PIB e de seus componentes no município de Canoinhas (2016) 

Componente econômico R$1.000,00 % 

PIB municipal 1.457.906,28 100,00 

Valor adicionado fiscal 1.333.905,40 91,49 

Agropecuária 234.927,31 16,11 

Indústria 251.451,51 17,25 

Serviços - exclusive administração, defesa, 
educação e saúde públicas e seguridade social 

627.731,91 43,06 

Administração, defesa, educação e saúde 
públicas e seguridade social 

219.794,67 15,08 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, 
a preços correntes 

124.000,88 8,51 

Fonte: IBGE (2017) 

 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 75 
                                                           

A despeito de conformarem os menores valores percentuais, são os setores de 

agropecuária e de indústria que conformam a fonte de recursos econômicos externos  

ao município. Isso pode ser exemplificado pelas estatísticas de comércio exterior do 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), expostas na Tabela 15. 

Por meio da Tabela 15, é possível se observar que, no ano de 2018, Canoinhas 

exportou treze tipos de produtos, perfazendo aproximadamente U$43 milhões, dos 

quais U$41,7 milhões foram aferidos por vendas dos seis tipos de produtos mais 

vendidos (tabaco; mate; caixas e paletes de madeira; madeira contraplacada ou 

compensada, madeira folheada; outras obras de madeira; além de carne suína). 

Esses dados demonstram que o comércio de produtos da indústria e 

agropecuária, em fato, apresentam relevância na estrutura econômica municipal, como 

fonte de recursos externos para a economia local. 

Tabela 15:Valor das Exportações de Produtos de Canoinhas em 2018 

Código de 
Produto (SH4) 

Produto (US$) 

2401 Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco                  16.035.501  

4415 

Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de 
madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, « paletes-
caixas » e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes 

de madeira 

                   9.485.213  

903 Mate                    5.864.635  

4421 Outras obras de madeira                    5.089.961  

4412 
Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e 

madeiras estratificadas semelhantes 
                   2.603.456  

203 
Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
                   2.573.921  

4418 
Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, 

os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e 
shakes), de madeira 

527.43 

4409 

Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) 
perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com 
juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de 

uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada 

248.317 

4818 

Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de 
toucador e semelhantes, pasta (ouate) de celulose ou mantas de 

fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou 
sanitários, em rolos de largura não superior a 36 cm, ou 

243.842 
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504 
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em 

pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou 
defumados 

192.3 

4410 

Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo, painéis 
denominados «  oriented strand board » e painéis denominados 

«  waferboard »), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos 

15.059 

8210 
Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando <= 10 kg, 

utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas 
2.764 

9614 
Cachimbos (incluindo os seus fornilhos), piteiras (boquilhas) para 

charutos ou cigarros, e suas partes 
2.4 

Fonte: (MDIC, 2018) 

 

Assim, dada a importância da agropecuária e de suas cadeias a jusante, convém 

que sejam abordados algumas estatísticas básicas do setor, apresentadas na Tabela 16. 

Assim, segundo a Tabela 16, Canoinhas contava, no ano de 2017, com 2.916 

estabelecimentos agropecuários, com quase 90 mil hectares, no total, que empregavam 

uma quantidade importante de trabalhadores, 7.018 pessoas. 

Tabela 16: Estatísticas Básicas de Agricultura e Extração Vegetal em Canoinhas (2017) 

Domínio da 
Agropecuária 

Variáveis Valores 

Medidas Gerais 

Número de estabelecimentos 
agropecuários (Unidades) 

2.916 

Pessoal ocupado em estabelecimentos 
agropecuários (Pessoas) 

7.018 

Área dos Estabelecimentos 89.92 

Horticultura 
Produção de produtos de horticultura 

(toneladas) 
2.453 

Extração Vegetal 
(principal produto) 

Número de estabelecimentos 
agropecuários (Unidades) 

344 

Quantidade produzida (toneladas) 3.607 

Lavoura Temporária 
Área plantada (ha) 37.735 

Valor (mil Reais) 280.561 

Lavoura Permanente 
Área destinada à colheita (Hectares) 533 

Valor da produção (Mil Reais) 3.184 

Fonte: IBGE (2018) 

 

Algumas atividades da agricultura e extrativas apresentaram uma dinâmica 

produtiva significativa. A produção da horticultura foi da ordem de 2.453 toneladas. Por 
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sua vez, a extração vegetal produziu 3.607 toneladas de seu principal produto extrativo 

local, erva-mate, seguido por 18 mil metros cúbicos de lenha. 

A lavoura temporária, por sua vez, teve área plantada da ordem de quase 38 

mil hectares Tabela 16, com participação principal de Soja, com 21 mil hectares, milho, 

com 5,7 mil hectares e fumo, com 6,6 mil hectares.  

Por sua vez, os produtos pecuários foram compostos principalmente por 

galináceos, com quase 500 mil cabeças, suínos, com 91.586 cabeças, bovinos, com 

19.346 cabeças e ovinos, com 5.356, Tabela 17. 

Cabe destacar que a análise das trocas entre municípios vizinhos fica 

prejudicada, uma vez que os dados para esse tipo de análise são as transações por nota 

fiscal eletrônica, não disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa 

Catarina. 

Tabela 17:Estatísticas Básicas de Pecuária em Canoinhas (2017) 

Galináceos 498.04 

Suínos 91.586 

Bovinos 19.346 

Ovinos 5.356 

Fonte: (IBGE, 2017) 

 

Assim, a estrutura econômica de Canoinhas é marcada por: 

• Predominância de participação do setor de serviços no VAF. 

• Participação de produtos agropecuários e industriais na composição de 

especializações econômicas voltadas para mercados externos. 

• Exportações caracterizadas por produtos de baixa intensidade tecnológica. 

• O município conta com diversos produtos agropecuários e extrativos relevantes, 

entre eles erva mate, madeira, soja, milho, fumo, frango e suínos. 

 

O quadro de estrutura econômica exposto acima demonstra que existem 

oportunidades locais, a considerar uma concentração de atividade econômica capaz de 

colocar o município entre os 35 de maior PIB em Santa Catarina. 
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Essa estrutura econômica, no entanto, é altamente baseada em um papel 

econômico voltado para a produção de itens agropecuários ou industriais de baixa 

intensidade tecnológica, o que pode restringir a adaptação local para novas demandas 

com maior nível de inovação. 

 CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGOS 

A dinâmica econômica em Canoinhas é decorrente da atuação de diversos tipos 

de agentes, como profissionais liberais, empresas privadas e, até mesmo, entes 

públicos. No que concerne às empresas, algumas de suas estatísticas básicas pode ser 

obtidas por meio do cadastro central de empresas, do IBGE, expostas na Tabela 18. 

Assim, a Tabela 18 mostra que Canoinhas conta com 1.974 unidades 

empresariais locais, às quais empregaram formalmente 13.393 trabalhadores no ano de 

2017. Esses postos de trabalho remuneraram, em média, 2,2 salários mínimos, o que 

gerou um aporte de salários da ordem de R$310 milhões naquele ano (IBGE, 2017). 

O número de unidades locais contou um período de crescimento, entre 2006 e 

2010, quando passou e 1937 para 2305. Desde então, a tendência tem sido de 

diminuição dessas unidades, chegando às 1974, computadas no ano de 2017, Gráfico  1. 

Por outro lado, o número de empregados formais, entre 2006 e 2017, contou com uma 

tendência geral de aumento, passando de 11.464 para 13.393, Gráfico  2. 

 

Tabela 18: Unidades Locais e Pessoal Ocupado por CNAE em Canoinhas (2017) 

Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE 2.0) 

Número de Classificação unidades 
locais (Unidades) 

Pessoal ocupado total (Pessoas) 

Unidades % Pessoas % 

A Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 

53 2,68 294 2,20 

B Indústrias extrativas 5 0,25 X X 

C Indústrias de transformação 161 8,16 2740 20,46 

D Eletricidade e gás 1 0,05 X X 

E Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

7 0,35 64 0,48 

F Construção 65 3,29 502 3,75 
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G Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

874 44,28 4728 35,30 

H Transporte, armazenagem e correio 152 7,70 643 4,80 

I Alojamento e alimentação 82 4,15 389 2,90 

J Informação e comunicação 24 1,22 102 0,76 

K Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

32 1,62 338 2,52 

L Atividades imobiliárias 20 1,01 37 0,28 

M Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

82 4,15 468 3,49 

N Atividades administrativas e serviços 
complementares 

117 5,93 309 2,31 

O Administração pública, defesa e 
seguridade social 

6 0,30 1295 9,67 

P Educação 85 4,31 697 5,20 

Q Saúde humana e serviços sociais 82 4,15 470 3,51 

R Artes, cultura, esporte e recreação 27 1,37 62 0,46 

S Outras atividades de serviços 99 5,02 246 1,84 

T Serviços domésticos 0 - 0 - 

U Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

0 0 0 0 

Total 1974 100,00 13393 100,00 

Fonte: IBGE (2017) 

Gráfico  1:Unidades Empresariais Locais em Canoinhas (2006-2017) 

 

Fonte: IBGE (2017) 
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Gráfico  2:Empregos Formais em Unidades Empresariais Locais de Canoinhas (2006-2017) 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

Em suma, acerca da estrutura de emprego municipal é possível se dizer que: 

• Tem havido uma crescente participação dos empregos formais nas empresas de 

Canoinhas. 

• O comércio, os serviços diversos e a indústria têm sido aqueles ramos com maior 

participação no emprego formal. 
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5 EIXO SOCIOESPACIAL 

 ASPECTOS REGIONAIS  

A mesorregião Planalto Norte de Santa Catarina é formada por 26 municípios, 

e é subdividida em três microrregiões: São Bento do Sul, Joinville e Canoinhas. A 

microrregião de Canoinhas por sua vez, conta com 10 municípios: Bela Vista do Toldo, 

Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto 

União e Três Barras. 

Com topografia de campos e serras, possui baixa densidade demográfica (50% 

da média estadual) e, relativamente, baixa taxa de urbanização (76,7%) (Tabela 18). 

Verifica-se, também, que a participação regional no PIB e no emprego do estado se situa 

abaixo de sua participação na população, o que evidencia a ocorrência de PIB per capita 

inferior à média estadual. Essa posição é corroborada pelo rendimento domiciliar per 

capita de 2010, que era o menor de Santa Catarina e, também pelo elevado percentual 

de pessoas em situação de pobreza (7,6%). 
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Figura 9 : Microrregião Norte Catarinense - Canoinhas 

 
Fonte: Amplanorte (2018) 

 

Fundada em 06 de agosto de 1966, na cidade de Mafra, a Associação dos 

Municípios do Planalto Norte Catarinense defende os interesses dos municípios da 

região, além de servir de canal para as reivindicações dos municípios filiados junto às 

demais esferas do governo. 

Em junho de 2007 ocorreu a incorporação dos municípios da antiga Associação 

dos Municípios da Região do Contestado AMURC– à AMPLA, dando origem a uma nova 

instituição – AMPLANORTE, que atualmente congrega os mesmos 10 municípios da 

microrregião. 
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Tabela 19: Municípios da Macrorregião Planalto Norte segundo população e IDH-M 

Municípios 
População 

2018 

IDH-M 

TOTAL Renda Longevidade Educação 

Mafra 56.017 0,777 0,738 0.88 0.723 
Canoinhas 54.319 0,757 0,717 0.874 0,692 

Porto União 35.25 0,786 0,752 0,891 0,724 
Itaiópolis 21.556 0.708 0,700 0,836 0,606 

Três Barras 18.129 0,706 0,677 0,814 0,639 
Papanduva 17.928 0,704 0,691 0.836 0,603 
Irineópolis 10.448 0,699 0,720 0,836 0,567 

Santa Terezinha 8.767 0,669 0,637 0,817 0,575 
Monte Castelo 8.346 0,675 0,641 0,826 0,581 

Major Vieira 7.479 0,690 0,656 0,817 0,617 
Timbó Grande 7.167 0,659 0,634 0,798 0,565 
Bela Vista do 

Toldo 
6.311 0,675 0,624 0,826 0,598 

 

Baixo                        Médio                   Alto                      Muito Alto 

Fonte: IBGE (2019) 

 

Observa-se que segundo o IDH, os municípios da microrregião de Canoinhas 

apresentam um destaque positivo no que se refere à longevidade, variando entre Alto 

e Muito Alto; e um destaque negativo no que se refere à educação, variando entre 

Médio e Baixo, com exceção de Mafra e Porto União, que apresentam uma classificação 

alta.  

Observa-se ainda que ocorreu conurbação entre as áreas urbanas de Canoinhas 

e o distrito de São Cristóvão em Três Barras. As áreas urbanas são separadas pelo Rio 

Canoinhas e interligadas pelo SC 120, pela qual o trafego de moradores entre as cidades 

ocorre diariamente, por oferta de trabalho e serviços. 

 

 OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

O município de Canoinhas possui uma população estimada para 2018 de 54.319 

habitantes, segundo IBGE (2019) e ocupa uma área territorial de 1.143,5 km², numa 
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altitude de 839 m. Canoinhas tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 26° 

10' 40'' Sul, Longitude: 50° 23' 25'' Oeste.  

Até 1960, Canoinhas achava-se dividido em 6 distritos: Canoinhas, Bela Vista do 

Toldo, Felipe Schmidt, Major Vieira, Paula Pereira e Três Barras, sendo que em 23 de 

dezembro daquele ano perdeu os distritos de Major Vieira e Três Barras e parte do 

distrito de Canoinhas. De acordo com as leis estaduais números 632 e 633, sua área ficou 

reduzida de 2.866 km² para 1.148 km², permanecendo até o presente, segundo IBGE 

(2019). 

Do ponto de vista da formação de Canoinhas, segundo o Prof. Fernando 

Tokarski 1(2011): 

A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio Grande do Sul e São 
Paulo para transporte de gado, foi de extrema importância para a ocupação 
do território de Canoinhas. 

Nele os colonizadores encontraram os índios que o habitavam. Eram 
os Xokleng coletores e caçadores seminômades que tinham na floresta de 
araucária seu melhor habitat. ...Quando os primeiros homens brancos 
vagaram pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o nome indígena de 
Itapeba, o que quer dizer pedra rasa ou cachoeira baixa. Mais tarde outros 
exploradores localizaram o mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de 
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas pequeno e é a origem do 
nome Canoinhas. 

Do Canoges Mirim é que provém o nome Canoinhas, denominação 
que prevaleceu e que depois originou o povoado de mesmo nome. Pelo 
menos três décadas antes da constituição do núcleo urbano, o que se deu por 
volta de 1888, o rio e as terras de seu vale já eram conhecidos por Canoinhas. 
Por relações históricas Canoinhas sempre teve íntima ligação com o Paraná e 
dele origina a maioria da colonização do município, desde as primeiras 
incursões ao território desconhecido. Nessa época é que afluíram caboclos 
paulistas, descendentes de portugueses e espanhóis. Foi apenas ao final do 
século XIX e no início do século XX que vieram imigrantes europeus, 
sobretudo poloneses, ucranianos e alemães, geralmente migrados do Paraná. 
Os primeiros anos do século XX também marcaram a chegada de sírio-
libaneses e alguns italianos. 

 

 

 

 

1 Tokarski, Fernando. Canoinhas: espaço, homem e memória. Curitiba: Base, 2011. 
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Depois desse período, Canoinhas alcançou uma fase de grande 

desenvolvimento, quanto o município teve sua economia reativada pela cultura da erva-

mate e da madeira. Esse ciclo durou até meados de 1930, quando a economia ervateira 

entrou em franca decadência. 

Canoinhas teve sua emancipação administrativa em 1911, quando foi elevado 

pela lei estadual n.º 907, à categoria de Município. com a denominação de Santa Cruz 

de Canoinhas. Em 1923, a Vila de Santa Cruz de Canoinhas a partir da lei estadual n.º 

1424, passou à categoria de cidade, com a denominação de Ouro Verde, que procurou 

destacar sua mais importante cultura, a erva-mate, e após, em 27 de outubro de 1930, 

retornou à denominação inicial de Canoinhas.  

A erva-mate foi durante algum tempo a atividade predominante dos 

habitantes, porque sua comercialização dava resultados compensadores, até que 

ocorreu uma séria e prolongada crise no comércio ervateiro, fazendo que parte da 

população abandonasse os ervais, dedicando-se à extração e industrialização da 

madeira e à agropecuária. (IBGE,2019) 

Um fator histórico que teve grande influência no seu desenvolvimento, foi sem 

dúvida, a guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916. O município teve 

envolvimento no conflito entre 1914 e 1915, quando seu interior foi várias vezes 

atacado pelos revoltosos. 

Localizada praticamente na fronteira com o Paraná, Canoinhas é considerada o 

epicentro da Guerra do Contestado. Na época, o conflito envolveu pessoas influentes 

da cidade, que defenderam os limites geográficos de Santa Catarina. De acordo com 

pesquisas, a então vila de 500 habitantes chegou a abrigar mais de 2.000 soldados para 

a defesa dos constantes ataques de sertanejos. Há registros históricos de mais de 20 

combates. (Prefeitura Municipal, 2019). 

A Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu em uma área territorial 

de disputa de terras entre os estados do Paraná e Santa Catarina entre outubro de 1912 

e agosto de 1916, e envolveu cerca de 20 mil camponeses, que se viram tendo que 

enfrentar as forças militares dos poderes estadual e federal. Esse território sofreu com 
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muitas disputas no decorrer dos anos, tanto política quanto economicamente, pois 

continha uma rica floresta e uma região dedicada à plantação de erva-mate. Em geral as 

pessoas que habitavam o lugar eram muito pobres, viviam sobre forte opressão e não 

possuíam nenhuma terra, além de sofrer com a excessiva escassez de alimentos. Em 

1914 e nos anos seguintes novas batalhas aconteceram, mas sempre as tropas do 

governo saiam derrotadas. 

O conflito só teve fim quando o governo manteve suas tropas em um confronto 

permanente por mais de um ano, utilizando aviões e artilharia pesada. Em 1916, quando 

a luta teve fim, milhares de sertanejos foram brutalmente executados, e as tropas 

prenderam um dos chefes do último refúgio dos revoltosos que foi sentenciado a trinta 

anos de prisão. 
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Figura 10: Região da Guerra do Contestado 

 

Fonte:. Tokarski, Fernando. A Erva Mate – História, Lenda e Realidade. 

Entre 1920 e 1930, a erva mate e a exploração da madeira garantiram a 

Canoinhas um grande desenvolvimento, o que provocou a vinda de muitos imigrantes. 

No entanto, “a modernização tecnológica e produtiva, a concorrência dos ervais 

argentinos e a crise financeira de 1929 aceleraram a desintegração do império ervateiro 

regional”. 

Atualmente, a erva-mate continua sendo um dos principais produtos agrícolas 

da região Sul do Brasil e, é o principal produto não madeireiro do agronegócio florestal 

desta região. Devido ao seu grande potencial econômico, social e ecológico a cultura 
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ervateira se constitui numa das melhores opções de emprego e de renda, especialmente 

para os pequenos e médios produtores rurais.  

Canoinhas por sua vez, encontra-se em 5º lugar no que se refere à produção de 

erva mate e em 2º lugar no que se refere ao número de estabelecimentos produtores 

da mesma cultura, em Santa Catarina.  

No que se refere ao seu desenvolvimento social, Canoinhas apresentou em 

2010 um IDH-M igual à 0,757 (Alto), que segundo o ranking do Atlas do IDH_M brasileiro 

está classificado em 420º, juntamente com outros 21 municípios. Ainda segundo aquele 

Atlas, sua classificação quanto a longevidade (IDH-L) é de Muito Alto; enquanto quanto 

à Renda (IDH-R) é de Alto e quanto à Educação (IDH-E) o IDH é Médio. 

Percebe-se que enquanto a longevidade é uma característica do município e 

mesmo da região, a educação está precisando de análise para verificar seus problemas. 

 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O município de Canoinhas está dividido em seis distritos: Marcílio Dias, 

Pinheiros, Campo do Água Verde, Paula Pereira, Felipe Schimdt e Canoinhas (Distrito da 

Sede Municipal), que agrupam diversas localidades rurais. Com exceção do distrito da 

Sede Municipal, os demais não possuem seu perímetro urbano demarcado oficialmente. 

O distrito de Marcílio Dias concentra apenas 4,43% da população total do 

município e tem na região de Parado, o maior número de habitantes - 320 moradores. 

Nas localidades desse distrito se desenvolve a pecuária leiteira, a produção agrícola e 

também a suinocultura. A sede de Marcílio Dias conta com aproximadamente 1.582 

habitantes, sendo a sede dos distritos com maior população. Teve sua comunicação com 

a sede, já favorecida pela proximidade, reforçada sobremaneira com a instalação do 

Campus da Universidade do Contestado ao norte da mesma. 
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Figura 11: Sede Urbana do Distrito de Marcílio Dias 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth (2019) 

O distrito de Pinheiros, localizado a sul da Rodovia SC 280, concentra 6,67% da 

população do município e tem como maiores localidades rurais: Rio da Areia do Meio 

(519 habitantes), Barra Mansa (430 habitantes) e Santa Emídia (335 habitantes). Essa 

região é caracterizada pela grande concentração de silvicultura, remanescentes de mata 

nativa e, também pelo início da região de Planalto, delineando uma região de Serra. Esta 

porção é a menos antropizada do município e apresenta, na porção mais ao sul, pouca 

acessibilidade. A sede do distrito não apresenta densidade populacional superior às 

demais localidades. 
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Figura 12: Sede Urbana do Distrito de Pinheiros 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth (2019). 

O distrito Campo do Água Verde é responsável por parte da população urbana 

municipal, e desenvolveu-se junto à área urbana da Sede, sendo que atualmente é 

considerado um bairro daquela. A sua porção rural está concentrada a sul da Rodovia 

SC 280. Sua população corresponde a 29,30% do total e tem na região da comunidade 

do Salto do Água Verde, uma concentração populacional. A bacia hidrográfica do 

manancial de abastecimento público da sede, encontra-se nessa região, sendo que a 

captação no Rio Canoinhas situa-se próxima à Rodovia SC 280.  
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Figura 13: Sede Urbana do Distrito de Campo do Água Verde 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth ( 2019) 

O distrito de Paula Pereira está localizado na porção norte do município, 

concentra 4,01% do total da população municipal; a região de maior concentração da 

população é a região de Rio do Pinho (348 habitantes). O distrito caracteriza-se por uma 

estrutura fundiária de propriedades em torno de 28 hectares, com produção de fumo, 

grãos e pequenas porções de reflorestamento. A sede de Paula Pereira tem em torno 

de 266 habitantes concentrados em uma vila, cujos lotes são inferiores à dimensão de 

parcelamento mínimo do INCRA, de 30.000m². Neste distrito está localizada uma balsa 

utilizada no município para transposição do Rio Iguaçu. (ver Figura 14: Sede Urbana do 

Distrito de Paula Pereira ). 
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Figura 14: Sede Urbana do Distrito de Paula Pereira 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth ( 2019) 

O distrito de Felipe Schmidt, localizado na porção oeste do município, conta 

com 3,57% do total da população e tem suas maiores concentrações em Bonetes (442 

habitantes), Valinhos (377 habitantes) e Paciência dos Neves (350 habitantes). Neste 

distrito as propriedades em geral são maiores e tem na produção de grãos a principal 

atividade. A sede de Felipe Schmidt conta com 380 habitantes e, também possui 

estrutura de vila com parcelamento inferior ao mínimo permitido pelo INCRA.  

Figura 15: Sede Urbana do Distrito de Felipe Schmidt 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth ( 2019) 
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O distrito da Sede Urbana Municipal conta com 6,58% da população total tendo 

como áreas de maior concentração as localidades de Fartura de Baixo (384 habitantes), 

Fartura (334 habitantes), Rio do Tigre (318 habitantes) e Encruzilhada (301 habitantes). 

Tem produção de soja, milho, fumo, além de porções significativas de mata nativa. 

Figura 16: Sede Urbana Municipal de Canoinhas 

 

Fonte: IBGE (2019) / Google Earth (2019) 

 

 USO DO SOLO URBANO DA SEDE 

Neste item são apresentadas as principais características dos bairros de 

Canoinhas, no que se refere à sua população e domicílios. A tabela abaixo o crescimento 

dos bairros entre 2000 e 2010. 

Tabela 20: Distribuição da População nos bairros da Sede, 2010 

Bairros 
Censo 
2.000 

Censo 
2010 

Taxa de 
Crescimento 
2000/2010 

Centro 5.171 4826 -6,67 

Alto Das Palmeiras 2.789 2830 1,47 
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Piedade 1373 1588 15,60 

Tricolin 881 893 1,36 

Sossego 1115 1177 5,56 

Jardim Esperança 3834 3878 1,15 

Industrial I 3892 5085 30,65 

Alto Da Tijuca 1812 2197 21,25 

Boa Vista 2482 2691 8,42 

Campo D’água Verde 8327 10357 24,38 

Industrial II 998 996 -0,2 

Água Verde 2076 1641 -20,95 

Total 35477 38159 7,56 
Fonte: IBGE (2019) 

 

Com relação à taxa de crescimento dos bairros de Canoinhas, observa-se o 

crescimento da população em alguns e o esvaziamento de outros, como é o caso do 

Centro e do Água Verde, que perderam população de acordo com a Tabela acima e o 

Gráfico abaixo. Em municípios do tamanho de Canoinhas não é muito comum a perda 

da população na área central, e tal fato deve ter ocorrido em função da ida das 

atividades de comércio e serviços para lá, deslocando famílias que ali moravam nos 

bairros dos arredores. 

Quanto ao crescimento entre 2.000 e 2010, de outros bairros como o Industrial 

I (30,65%), Campo D’Água Verde (24,38%), Piedade (15,60%) e Alto da Tijuca (15,66%), 

o incremento da população é grande, e sugere que tenha havido investimentos nessas 

áreas. No Industrial I, observa-se um adensamento em áreas já ocupadas por 

loteamentos sociais. 

Quanto ao Campo D’Água Verde, o maior bairro da cidade, com 27,14% da 

população residente na Sede Municipal, segundo informações da prefeitura, vêm 

ocorrendo vários empreendimentos sociais de regularização fundiária. É importante 

lembrar que esse bairro é um distrito de Canoinhas, mas como está junto da área urbana 

da Sede, está aqui computado junto com os demais bairros da cidade 

No caso do bairro Piedade, está em andamento a regularização fundiária no 

local, além de empreendimentos públicos para famílias carentes. Também. no caso do 
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Alto da Tijuca, estão sendo regularizadas várias invasões e implantados loteamentos 

para atender a habitação de interesse social. 

 

Figura 17: Gráfico Taxa de Crescimento entre 2000 e 2010 dos bairros da Sede Urbana de Canoinhas 

 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010.  

Tabela 21: Número de Habitantes por Bairros, em números absolutos e percentuais em relação ao Total da 
População da Sede Municipal, 2000 e 2010. 

Bairros de Canoinhas 
Censo 
2.000 

% do Total 
da Sede 
Urbana 

Censo 
2010 

% do Total 
da Sede 
Urbana 

Centro 5.171 14,88 4826 12,65 

Alto Das Palmeiras 2.789 8,03 2830 7,42 

Piedade 1373 3,95 1588 4,16 

Tricolin 881 2,54 893 2,34 

Sossego 1115 3,21 1177 3,08 

Jardim Esperança 3834 11,03 3878 10,16 

Industrial I 3892 11,20 5085 13,33 
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Alto Da Tijuca 1812 5,21 2197 5,76 

Boa Vista 2482 7,14 2691 7,05 

Campo D’água Verde 8327 23,96 10357 27,14 

Industrial II 998 2,87 996 2,61 

Água Verde 2076 5,97 1641 4,30 

Total 34.75 100 38159 100,00 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010.  

Como já foi constatado no Plano Diretor anterior, a relação do total da 

população com o território ocupado demonstra que o município não possui áreas de 

alta densidade populacional, ou seja, acima de 100 habitantes por hectares (hab./ha).   

Figura 18: Gráfico da Relação da população dos Bairros em relação ao Total da População da Sede Municipal – 2010  

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.  

O Mapa de uso do solo sede permite visualizar a ocupação na maioria dos lotes 

implantados, quanto ao uso e ocupação do solo da área urbana da Sede Municipal, 

restando glebas não ocupadas na periferia do perímetro urbano e poucos vazios 

urbanos na malha urbana propriamente dita, sendo que destes, a maioria encontra-se 

em áreas inadequadas para a ocupação.   
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Mapa 21 Mapa de uso e ocupação do sol
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No que se refere às atividades comerciais e de serviços, as ruas da área central 

concentram o maior número, no polígono formado pelas ruas Vidal Ramos, Duque de 

Caxias, Marechal Floriano, Francisco de Paula Pereira e Getúlio Vargas. Encontra-se uma 

concentração de comércio também nos eixos viários:  

• Rua Caetano Costa/ Avenida Rubens da Silva entre a rua Coronel 

Albuquerque e a BR 280. 

• Avenida Expedicionários entre a rua Francisco de Paula Pereira e a BR 

280. 

• Rua Roberto Elke, entre as ruas Saulo Carvalho e Rui Barbosa. 

As atividades industriais de grande porte estão localizadas nas porções 

noroeste e sudeste, enquanto os serviços públicos estão distribuídos pela malha urbana 

da Sede.  

A BR 280 no plano urbanístico original, tinha como função, tornar-se um umbral 

de crescimento urbano. No entanto, com o passar dos anos, a sua ocupação ao sul foi 

ocorrendo, criando bairros novos que já se encontram ocupados e gerando os 

problemas inerentes à sua travessia por pedestres, ciclistas e crianças.  

Por sua vez, o bairro Água Verde teve uma taxa de crescimento negativa no 

período 2000/2010, de aproximadamente 20%. 

Segundo o plano diretor anterior “Em termos de suporte físico (risco de 

enchentes, solo, drenagem) o Campo d’Água Verde é a porção menos indicada da sede 

para o adensamento populacional ou a expansão do parcelamento do solo”, devida a 

topografia plana e altitudes baixas, não permitindo o escoamento natural das águas 

pluviais.  

 CARACTERÍSTICAS DOS BAIRROS DE CANOINHAS 

Os 12 bairros da Sede Urbana de Canoinhas apresentam as seguintes 

características: 
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5.3.2.1 CENTRO 

O Bairro Centro de Canoinhas, segundo o Censo 2010, dispõe de uma 

população de 4.826 habitantes, dos quais 2.237 do sexo masculino e 2.589 do sexo 

feminino. É interessante observar que o bairro teve uma perda de 6,67% entre 2000 e 

2010, com relação à população 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um percentual alto de 

idosos, com um índice de envelhecimento de 77,6% (2). 

Tabela 22: Distribuição Etária da População do Bairro Centro, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 15,7 

De 15 a 64 anos 67,8 

Mais de 65 anos 12,7 
Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 2.203 

domicílios, dos quais 80,4% estão ocupados e 19,6% vagos, com uma média de ocupação 

de 2,7 moradores por domicílio. 

5.3.2.2 ÁGUA VERDE 

O Bairro Água Verde, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 

1.641 habitantes, dos quais 818 do sexo masculino e 823 do sexo feminino. É 

interessante observar que o bairro teve uma perda de 20,95 % entre 2000 e 2010, com 

relação à população. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um percentual alto de 

idosos, com um índice de envelhecimento de 35%. 

Tabela 23: Distribuição Etária da População do Bairro Água Verde, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

 

 

 

2 O Índice de Envelhecimento da população, é uma medida que considera o número de pessoas 

residentes de 60 e mais anos de idade / número de pessoas residentes com menos de 15 anos x 100. 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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De 0 a 14 anos 22,2 

De 15 a 64 anos 63,8 

Mais de 65 anos 8,3 
Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 558 

domicílios, dos quais 90,8% encontram-se ocupados e 9,2% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,2 moradores por domicílio. 

5.3.2.3 ALTO DAS PALMEIRAS 

O Bairro Alto das Palmeiras, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população 

de 2830 habitantes, dos quais 1.329 do sexo masculino e 1.501 do sexo feminino. O 

bairro teve um acréscimo populacional de 1,47% entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 42,9%. 

Tabela 24: Distribuição Etária da População do Bairro Alto das Palmeiras , em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 18,5 

De 15 a 64 anos 68,3 

Mais de 65 anos 8,0 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 1.041 

domicílios, dos quais 91,2% encontram-se ocupados e 8,8% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,0 moradores por domicílio. 

5.3.2.4 ALTO DA TIJUCA 

O Bairro Alto da Tijucas, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 

2197 habitantes, dos quais 1.048 do sexo masculino e 1.149 do sexo feminino. O bairro 

teve um acréscimo populacional de 1,47% entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 18,5%. 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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Tabela 25: Distribuição Etária da População do Bairro Alto da Tijuca, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 24.6 

De 15 a 64 anos 63,5 

Mais de 65 anos 4,9 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 728 

domicílios, dos quais 91,3% encontram-se ocupados e 8,7% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,3 moradores por domicílio. 

5.3.2.5 BOA VISTA 

O Bairro Boa Vista, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 2.691 

habitantes, dos quais 1.250 do sexo masculino e 1.441 do sexo feminino. O bairro teve 

um acréscimo populacional de 8,42 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 35,5%. 

Tabela 26: Distribuição Etária da População do Bairro Boa Vista, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 18,0 

De 15 a 64 anos 70,2 

Mais de 65 anos 6,8 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 987 

domicílios, dos quais 90,4 % encontram-se ocupados e 9,6% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,0 moradores por domicílio. 

5.3.2.6 CAMPO D’AGUA VERDE 

O Bairro Campo D’Água Verde, segundo o Censo 2010, dispõe de uma 

população de 10.357 habitantes, dos quais 5.075 do sexo masculino e 5.282 do sexo 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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feminino. O bairro teve um acréscimo populacional de 24,48 % entre 2000 e 2010, o 2º 

em termos de taxa de crescimento, só sendo menor que o Bairro Industrial I. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 20,5%. 

 

Tabela 27: Distribuição Etária da População do Bairro Campo D’Água Verde, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 24,4 

De 15 a 64 anos 63,4 

Mais de 65 anos 5,4 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 987 

domicílios, dos quais 91,6 % encontram-se ocupados e 8,4% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,4 moradores por domicílio. 

5.3.2.7 INDUSTRIAL I 

O Bairro Industrial I, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 5.085 

habitantes, dos quais 2.508 do sexo masculino e 2.577 do sexo feminino. O bairro teve 

um acréscimo populacional de 30,65 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 17,6%. 

 

Tabela 28: Distribuição Etária da População do Bairro Industrial I, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 25,5 

De 15 a 64 anos 62,4 

Mais de 65 anos 4,9 
Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 1.485 

domicílios, dos quais 95,4 % encontram-se ocupados e 4,6% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,6 moradores por domicílio. 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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5.3.2.8 INDUSTRIAL II 

O Bairro Industrial II, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 996 

habitantes, dos quais 507 do sexo masculino e 489 do sexo feminino. O bairro teve um 

decréscimo populacional de (-)0,2 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 21,1%. 

Tabela 29: Distribuição Etária da População do Bairro Industrial II, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 25,6% 

De 15 a 64 anos 60,5% 

Mais de 65 anos 5,9% 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 309 

domicílios, dos quais 93,5 % encontram-se ocupados e 6,5% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,4 moradores por domicílio. 

 

5.3.2.9 JARDIM ESPERANÇA 

O Bairro Boa Vista, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 3878 

habitantes, dos quais 1.852 do sexo masculino e 2.026 do sexo feminino. O bairro teve 

um acréscimo populacional de 8,42 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 35,5%. 

Tabela 30: Distribuição Etária da População do Bairro Jardim Esperança, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 21,0% 

De 15 a 64 anos 66,5% 

Mais de 65 anos 6,8% 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 1.329 

domicílios, dos quais 92,8 % encontram-se ocupados e 7,2% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,1 moradores por domicílio. 

5.3.2.10 PIEDADE 

O Bairro Piedade, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 1.588 

habitantes, dos quais 792 do sexo masculino e 796 do sexo feminino. O bairro teve um 

acréscimo populacional de 15,60 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 27%. 

Tabela 31: Distribuição Etária da População do Bairro Piedade, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 25,3 

De 15 a 64 anos 60,7 

Mais de 65 anos 7,4 
Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 513 

domicílios, dos quais 93,3 % encontram-se ocupados e 6,7% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,3 moradores por domicílio. 

5.3.2.11 SOSSEGO 

O Bairro Sossego, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 1.177 

habitantes, dos quais 545 do sexo masculino e 632 do sexo feminino. O bairro teve um 

acréscimo populacional de 5,56 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 47,5%. 

Tabela 32: Distribuição Etária da População do Bairro Sossego, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 17,7 

De 15 a 64 anos 69,1 

Mais de 65 anos 8,8 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 414 

domicílios, dos quais 92,7 % encontram-se ocupados e 7,3% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,1 moradores por domicílio. 

5.3.2.12 TRICOLIN 

O Bairro Tricolin, segundo o Censo 2010, dispõe de uma população de 893 

habitantes, dos quais 418 do sexo masculino e 475 do sexo feminino. O bairro teve um 

acréscimo populacional de 1,36 % entre 2000 e 2010. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 33,5%. 

Tabela 33: Distribuição Etária da População do Bairro Tricolin, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 18,0 

De 15 a 64 anos 70,2 

Mais de 65 anos 6,4 

Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, o bairro possui 329 

domicílios, dos quais 92,7 % encontram-se ocupados e 7,3% vagos, com uma média de 

ocupação de 2,9 moradores por domicílio. 

5.3.2.13 DEMAIS SETORES DO DISTRITO SEDE 

Os demais setores, segundo o Censo 2010, dispõem de uma população de 

14.606 habitantes, dos quais 7665 do sexo masculino e 6941do sexo feminino. 

Quanto à distribuição etária da população verifica-se um índice de 

envelhecimento de 35,5%. 

Tabela 34: Distribuição Etária da População dos demais setores do Distrito Sede, em percentuais, Canoinhas, 2010 

Faixas Etárias Percentual 

De 0 a 14 anos 23,5 

De 15 a 64 anos 62,9 

Mais de 65 anos 7,6 
 

 

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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Fonte: Disponível em <http://populacao.net.br/bairro-buscar.php>. Acesso em 06/08/2019. 

No que se refere aos domicílios particulares permanentes, possuem 5.100 

domicílios, dos quais 84,7 % encontram-se ocupados e 15,3% vagos, com uma média de 

ocupação de 3,4 moradores por domicílio.

http://populacao.net.br/bairro-buscar.php
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Mapa 22: Mapa de divisão de bairros
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 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  

O patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por um conjunto de 

bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. A 

Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio 

cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial e, 

também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o Registro e o Inventário 

– além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, 

que é adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos 

históricos urbanos. 

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades 

históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

Em Canoinhas, a Lei nº. 5.140 de 19/07/2013 dispõe sobre o sistema municipal 

de cultura, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações 

entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. 

E, tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com 

pleno exercício dos direitos culturais, sendo que o Sistema Municipal de Cultura - SMC 

integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e se constitui no principal articulador, no 

âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de 

gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. 

Abaixo estão selecionados os principais itens da referida lei. 

 

TÍTULO I - DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

Art. 2º - A política municipal de cultura estabelece o papel do Poder Público 
Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser 
assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam 
as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_215.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_Lei_n_25_de_30_de_novembro_de_1937_pdf.pdf
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Prefeitura Municipal de Canoinhas através da Fundação Cultural Helmy 
Wendt Mayer, com a participação da sociedade, no campo da cultura.  
 

CAPÍTULO I 
Do Papel do Poder Público Municipal na Gestão da Cultura 

 
Art. 5º - É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação 
da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a 
preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e 
imaterial do Município de Canoinhas e estabelecer condições para o 
desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o 
interesse público e o respeito à diversidade cultural. 
Art. 6º - Cabe ao Poder Público do Município de Canoinhas através da 
Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer planejar e implementar políticas 
públicas para: 
I - Assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de 
todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação; 
II - Universalizar o acesso aos bens e serviços culturais; 
III - contribuir para a construção da cidadania cultural; 
IV - Reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões 
culturais presentes no município; 
V - Combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza; 
VI – Promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural; 
VII - Qualificar e garantir a transparência da gestão cultural; 
VIII - Democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o 
controle social; 
IX - Estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local; 
X - Consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento 
sustentável;  
XI - Intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais; 
XII - Contribuir para a promoção da cultura da paz. 
Art. 7º - A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se 
contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível, 
desenvolver parcerias e buscar a complementaridade das ações, evitando 
superposições e desperdícios. 
Art. 8º - A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação 
estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de 
educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, 
esporte, lazer, saúde e segurança pública. 
Art. 9º - Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e 
execução, devem sempre considerar os fatores culturais e na sua avaliação 
uma ampla gama de critérios, que vão da liberdade política, econômica e 
social às oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, produção, 
criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos, conforme 
indicadores sociais. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Direitos Culturais 

 
A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e 
imaterial que constituem o patrimônio cultural do Município de Canoinhas, 
abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos 
formadores da sociedade local, conforme o Art. 216 da Constituição Federal. 
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Art. 22 - Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o 
desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da 
criatividade local e fonte de oportunidades de geração de ocupações 
produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e promovendo a 
desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas 
linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais. 
Art. 23 - O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura 
como:  
I - Sistema de produção, materializado em cadeias produtivas, num processo 
que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição 
e consumo; 
II - Elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura 
como um dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de 
desenvolvimento econômico e social; e 
III - conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a 
diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernização e 
desenvolvimento humano.  
Art. 26 - O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no Município 
de Canoinhas deve ser estimular a criação e o desenvolvimento de bens, 
produtos e serviços e a geração de conhecimentos que sejam compartilhados 
por todos. 
Art. 28 - O Sistema Municipal de Cultura - SMC se constitui num instrumento 
de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como 
de informação e formação na área cultural, tendo como essência a 
coordenação e cooperação intergovernamental com vistas ao fortalecimento 
institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de 
economicidade, eficiência, eficácia, equidade e efetividade na aplicação dos 
recursos públicos. 
Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura - SMC fundamenta-se na política 
municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecidas no 
Plano Municipal de Cultura, para instituir um processo de gestão 
compartilhada com os demais entes federativos da República Brasileira - 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal - com suas respectivas políticas 
e instituições culturais e a sociedade civil. 
Art. 30. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura - SMC que devem 
orientar a conduta do Governo Municipal, dos demais entes federados e da 
sociedade civil nas suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu 
funcionamento são: 
I - diversidade das expressões culturais; 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais; 
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural; 
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e 
ações desenvolvidas; 
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 
VII - transversalidade das políticas culturais; 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 
IX - transparência e compartilhamento das informações; 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 
social; 
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XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 
ações; 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos 
para a cultura. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 
 
Art. 32 - São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura – SMC: 
I - estabelecer um processo democrático de participação na gestão das 
políticas e dos recursos públicos na área cultural; 
II - assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da 
cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e 
bairros do município; 
III - articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da 
cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo 
do desenvolvimento sustentável do Município;  
IV - promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições 
municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços 
culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos 
financeiros e humanos disponíveis; 
V - criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das 
políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal 
de Cultura – SMC. 
VI - estabelecer parcerias entre os setores públicos e privados nas áreas de 
gestão e de promoção da cultura. 

CAPÍTULO III 
Da Estrutura 

SEÇÃO I 
Dos Componentes 

Art. 33 - Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC: 
I - Coordenação: 
Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer 
II - Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação: 
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC; 
Conferência Municipal de Cultura - CMC. 
III - Instrumentos de Gestão: 
Plano Municipal de Cultura - PMC; 
Sistema Municipal de Financiamento à Cultura - SMFC; 
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC; (não 
obrigatório) 
Programa Municipal de Formação na Área da Cultura - PROMFAC. (não 
obrigatório) 
IV - Sistemas Setoriais de Cultura: (não obrigatórios) 
Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC; 
Sistema Municipal de Museus - SMM; 
Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL; 
outros que venham a ser constituídos. 
 

SEÇÃO III 
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação 
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Art. 38 - Constituem-se instâncias de articulação, pactuação e deliberação do 
Sistema Municipal de Cultura - SMC: 
I - Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC; 
II - Conferência Municipal de Cultura - CMC; 
Do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC 
Art. 39 - O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, órgão colegiado 
consultivo, deliberativo e normativo, integrante da estrutura básica da 
Secretaria de Cultura, com composição paritária entre Poder Público e 
Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de participação social 
institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal 
de Cultura - SMC. 
§ 1º. O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC tem como principal 
atribuição atuar, com base nas diretrizes propostas pela Conferência 
Municipal de Cultura - CMC, na elaboração, acompanhamento da execução, 
fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura, consolidadas no 
Plano Municipal de Cultura - PMC. 
Da Conferência Municipal de Cultura – CMC 
Art. 48 - A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa 
instância de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo 
Municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos 
sociais, para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor 
diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que comporão o 
Plano Municipal de Cultura - PMC. 
§ 3º. A Conferência Municipal de Cultura – CMC será precedida de 
Conferências Setoriais e Territoriais. 
§ 4º. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura 
– CMC será, no mínimo, de dois terços dos delegados, sendo os mesmos 
eleitos em Conferências Setoriais e Territoriais. 
 

SEÇÃO IV 
Dos Instrumentos de Gestão 

 
Art. 49 - Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de 
Cultura - SMC: 
I - Plano Municipal de Cultura - PMC; 
II - Sistema Municipal de Financiamento à Cultura - SMFC; 
III - Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC; 
IV - Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC. 
Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC 
Art. 52 - O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC é 
constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da 
cultura, no âmbito do Município de Canoinhas, que devem ser diversificados 
e articulados. 
Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura, no 
âmbito do Município de Canoinhas: 
I - Orçamento Público do Município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual 
(LOA); 
II – Fundo Municipal de Cultura, definido nesta lei; 
III - Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, conforme 
lei específica; e 
IV – Outros que venham a ser criados. 
 

Do Fundo Municipal de Cultura – FMC 
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Art. 53 - Fica criado o Fundo Municipal de Cultura - FNC, vinculado à Fundação 
Cultural Helmy Wendt Mayer: como fundo de natureza contábil e financeira, 
com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas 
nesta Lei. 
Art. 54 - O Fundo Municipal de Cultura – FMC se constitui no principal 
mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, 
com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais 
implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e co-
financiamento com a União e com o Governo do Estado de Santa Catarina. 
Art. 61 - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC será constituída 
por 03 membros titulares e igual número de suplentes. 
Art. 62 - Na seleção dos projetos a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura 
– CMIC deve ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura – PMC 
e considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural – CMPC.  
 

Do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC 
 
Art. 64 - Cabe à Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer: desenvolver o 
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC, com a 
finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com 
cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados coletados pelo 
Município. 
§ 1º. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC é 
constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços, infraestrutura, 
investimentos, produção, acesso, consumo, agentes, programas, instituições 
e gestão cultural, entre outros, e estará disponível ao público e integrado aos 
Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Indicadores Culturais. 
Art. 66 - O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC 
fará levantamentos para realização de mapeamentos culturais para 
conhecimento da diversidade cultural local e transparência dos investimentos 
públicos no setor cultural. 
 
Do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC 
 
Art. 68 - Cabe à Fundação Cultural Helmy Wendt Mayer: elaborar, 
regulamentar e implementar o Programa Municipal de Formação na Área da 
Cultura - PROMFAC, em articulação com os demais entes federados e parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo 
como objetivo central capacitar os gestores públicos e do setor privado e 
conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e implementação das 
políticas públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de  
Art. 71 - Constituem-se Sistemas Setoriais integrantes do Sistema Municipal 
de Cultura – SMC: 
I - Sistema Municipal de Patrimônio Cultural - SMPC; 
II - Sistema Municipal de Museus - SMM; 
III - Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL; 
IV - outros que venham a ser constituídos. 
Art. 72 - As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais 
advindas da Conferência Municipal de Cultura – CMC e do Conselho Municipal 
de Política Cultural – CMPC consolidadas no Plano Municipal de Cultura - 
PMC. 
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Art. 78 - O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no 
Plano Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do Município, do Estado 
e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da 
Cultura – FMC. 
 

CAPÍTULO III Do Planejamento e do Orçamento 
 
§ 1º. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e programações 
do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no Plano 
Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei 
Orçamentária Anual - LOA. 
Art. 85 - As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal 
de Cultura serão propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo 
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC. 

 

 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 

Abaixo estão relacionados os elementos mais significativos do patrimônio 

cultural material de Canoinhas. 

5.4.1.1 ARQUITETURA EM MADEIRA 

A Arquitetura em madeira é encontrada em diversos pontos da cidade e no 

interior de Canoinhas, denotando a importância que foi a madeira na vida e na economia 

do município, destacando principalmente a influência das colonizações polonesa, 

ucraniana, germânica e mesmo a presença norte-americana iniciada na região no 

começo do século XX, por meio da empresa Southern Brazil Lumber & Colonization 

Company, considerada, na época , como uma das maiores madeireiras do Brasil. 

Figura 19: Exemplos de arquitetura em madeira 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

OBS: as duas primes casas foram demolidas  
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5.4.1.2 MUSEUS 

• Museu de Arte de Canoinhas  

O Museu de Arte de Canoinhas localiza-se ao lado da Fundação Cultural, na rua 

Getúlio Vargas, no centro de Canoinhas. O museu conta com exposições temporárias de 

artistas locais, regionais e até nacional. O MAC nasceu entre um convênio da Fundação 

Cultural de Canoinhas com a Universidade do Contestado.  

Figura 20: Museu de Arte de Canoinhas 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

• Museu Orty Machado 

O Museu Orty Machado reúne um acervo de armas, objetos, utensílios 

domésticos, instrumentos de trabalho, fotos dos índios xoklengs, dos pioneiros de 

Canoinhas e região, além de antiguidades da Guerra do Contestado. O Museu está 

localizado no prédio, construído em 1943, que durante muito tempo abrigou a 

prefeitura do município, na esquina das ruas Getúlio Vargas e Vidal Ramos, no centro de 

Canoinhas. 
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Figura 21: Museu Histórico Orty de Magalhães Machado e Fundação Cultural de Canoinhas 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

  

5.4.1.3 ROTA DAS CAPELAS 

A Rota das Capelas é um passeio turístico que passa pelas diversas capelas 

existentes na área rural de Canoinhas. 
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Figura 22 :Cartaz de Divulgação da Rota das Capelas 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 
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• Capela São Miguel 

 
Foi construída pela comunidade em 1947 e reformada em 2015. Tem várias 

pinturas internas e decorada externamente com lambrequins. 

Figura 23:Capela São Miguel 

 
Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

 

• Capela São Demétrio 

Antiga capela de madeira, construída em 1956 pela comunidade. Foi reformada 

em 2015 e possui belas pinturas o seu interior. Localização: Rodovia SC 120 - Estrada 

geral do Rio da Areia do Meio, próximo a Escola de Educação Básica Maria Izabel de Lima 

Cubas. Localidade de Rio da Areia do Meio. 

Em 2008, a igreja São Demétrio foi tombada como patrimônio histórico. Em 

2012, com recursos próprios e doações dos fiéis, a comunidade começou a reforma 

externa da igreja. Entre outras coisas, foi trocado todo o seu teto. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lambrequim
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Figura 24 :Capela de São Demétrio 

 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

Figura 25 : Interior da Capela São Demétrio 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 
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• Capela São José 

Antiga capela de madeira, construída em 1930 pela comunidade. Foi reformada 

em 2015 e possui pinturas em seu interior. Localizada na Estrada Geral de Pinheiros em 

Pinheiros. 

 

Figura 26 : Capela de São José 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

 

 

• Capela Nossa Senhora Aparecida 

Edificada em pedra basalto, a Capela Nossa Senhora Aparecida foi erguida no 

ano de 1965, localiza-se no Bairro Piedade, próximo ao trevo de acesso secundário de 

Canoinhas. Na parte interna da capela inúmeras pinturas sacras dão um colorido e um 

grande destaque à sua estrutura. 
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Figura 27: Capela Nossa Senhora Aparecida 

 
Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 

• Capela Santa Cruz 

A Capela Santa Cruz foi edificada em 1961 no lugar da primeira Igreja e do 

primeiro cemitério de Canoinhas, fica localizada em uma colina no centro do município. 

Dentro da capela encontra-se uma cruz em madeira, única peça restante do antigo 

templo que foi destruído por um incêndio. 

 
Figura 28: Capela Santa Cruz 

 

Fonte: Portal de Cultura de Canoinhas, 2019. 
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• Igreja Matriz Cristo Rei 

Construída a partir de 1926, a Igreja Matriz Cristo Rei, é um dos principais 

símbolos do município. Erguida no coração de Canoinhas, a igreja pode ser avistada de 

vários pontos da cidade. Em 1982 a igreja foi toda reformada, sendo preservada apenas 

a torre da construção antiga. Localizada na rua Frei Menandro Kamps, diante da praça 

Oswaldo de Oliveira, no centro de Canoinhas. Ao lado, encontra-se o Largo do 

Centenário.  

Figura 29: Igreja Matriz Cristo Rei 

 

Fonte : Portal de Cultura de Canoinhas, 2019.
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Mapa 23: Pontos turísticos e Imóveis tombados 
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 ASPECTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO  

Abaixo é apresentada a situação habitacional do município, a partir de 

documento elaborado pelo IBGE, resultado de um trabalho de pesquisa daquela 

instituição em 2017, realizado com todos os municípios de Santa Catarina e do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social de Canoinhas, elaborado em 2009. 

 ÓRGÃO GESTOR E PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

O órgão gestor de habitação na prefeitura de Canoinhas é a Secretaria 

Municipal de Habitação que tem como missão garantir à população de baixa renda o 

direito à moradia legal, com foco na inclusão social e respeito ao meio ambiente, a partir 

de um processo integrado de planejamento urbano com a participação da sociedade. A 

Secretaria Municipal de Habitação é norteada pelo planejamento urbano e 

responsabilidade social. 

O Plano Municipal de Habitação foi elaborado em sintonia com o Plano Diretor 

vigente na época de sua elaboração, e teve como principais diretrizes: 

1. Integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas e sociais, de 

forma a garantir o direito à habitação como direito à cidade;  

2. Promover a urbanização e recuperação física de favelas e loteamentos 

precários, bem como a regularização fundiária desses assentamentos e a melhoria das 

moradias existentes;  

3. Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais nas áreas 

inadequadas para essa finalidade; 

4. Articular as instâncias municipal, estadual e federal de política e 

financiamento habitacional, visando a otimização dos recursos disponíveis;  

5. Priorizar ações nas áreas de risco. 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 125 
                                                           

 POLÍTICA HABITACIONAL E ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

A Lei Complementar 33 de 13/07/2010 instituiu o Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social do Município de Canoinhas, que dispõe sobre as normas, fixa 

objetivos e diretrizes quanto à habitação social define a política habitacional do 

município, e orienta as ações do governo na área habitacional 

 CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

O Conselho Municipal de Habitação foi criado em 1995. Sua estrutura é 

paritária, com caráter deliberativo, normativo e fiscalizador. 

O Fundo Rotativo de Habitação – FROHAB, criado em 1995, a partir da Lei nº 

2711 tem um conselho de administração independente e reúne todos os recursos 

orçamentários e de outras fontes destinados aos programas habitacionais. O FROHAB 

tem como objetivos, além das questões relativas à habitação, prover a comunidade com 

a instalação de equipamentos comunitários, infraestrutura. 

 CONDIÇÕES DOS BAIRROS FACE À QUESTÃO HABITACIONAL. 

Em 2009, quando foi realizado o Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social, foram identificados os bairros onde haviam ocupações irregulares e conjuntos 

habitacionais, como é apresentado abaixo: 

• Bairro Campo D’Água Verde 

Característica do Bairro: Residencial, Padrão Baixo 

91% das construções: Residências. 

9% das construções: Comércio e Serviços. 

Conjunto Habitacional COHAB (63 casas) 

Conjunto Habitacional COHAB (70 casas) 

Padrão residencial: 68% em madeira. 

 

• Bairro Industrial 1 

Característica do Bairro: Misto, Industrial e Residencial, Padrão Baixo 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 126 
                                                           

41% das construções: Indústrias. 

59% das construções: Comércio e Serviços. 

Conjunto Habitacional COHAB  

Existência de Sub-habitações. 

Padrão residencial: 54% em alvenaria. 

 

• Bairro Alto da Tijuca 

Característica do Bairro: Residencial, Padrão Baixo 

99% das construções: Residências. 

1% das construções: Comércio e Serviços. 

Conjunto Habitacional COHAB  

Existência de Sub-habitações. 

Padrão residencial: 59% em madeira. 

 

• Bairro Piedade 

Característica do Bairro: Misto, Padrão Médio Baixo 

97% das construções: Residências. 

3% das construções: Comércio e Serviços. 

Existência de Sub-habitações. 

Padrão residencial: 52% em madeira. 

 

• Bairro Industrial nº2 

Característica do Bairro: Industrial 

18% das construções: Residências. 

82% das construções: Indústrias. 

Existência de Sub-habitações. 

Padrão residencial: 52% em alvenaria. 

 

• Bairro Água Verde 
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Característica do Bairro: Residencial, Padrão Baixo 

99% das construções: Residências. 

1% das construções: Comércio e Serviços. 

Conjunto Habitacional COHAB  

Existência de Sub-habitações. 

Vazios Urbanos 

Padrão residencial: 58% em madeira. 

 

• Bairro Sossego 

Característica do Bairro: Residencial, Padrão Médio 

97% das construções: Residências. 

3% das construções: Comércio e Serviços. 

Existência de Sub-habitações: poucas. 

Padrão residencial: 68% em alvenaria. 

 

• Bairro Jardim Esperança 

Característica do Bairro: Residencial, Padrão Médio Baixo 

97% das construções: Residências. 

3% das construções: Comércio e Serviços. 

Existência de Sub-habitações: poucas. 

Padrão residencial: 68% em alvenaria. 

 

Os demais bairros não possuem sub-habitações nem conjuntos COHAB em seu 

território. 

 PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Em 2014, a partir do Termo de Compromisso nº 010/SDC/2014, firmado entre 

o município e Secretaria de Estado da Defesa Civil, foram construídas 10 casas 

modulares, objetivando retirar pessoas de área de risco.  
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O Programa Estadual de Regularização Fundiária – Projeto “Lar Legal”, em 

conformidade com as orientações da Resolução CM nº 8, de 9 de junho de 2017, do 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, possibilita 

a regularização de ocupações irregulares.  

Em 2015, através da lei nº 5.575 de 28/05/2015, foi iniciada a regularização das 

áreas abaixo relacionadas: 

• Jardim Lavrama com área de 92.000,00 m² (matrícula 4.920) com 79 lotes - 

Bairro Alto Tijuca. 

• Loteamento Jair Corte 35.686,00m² (matrícula 17.400) com 29 lotes - Bairro 

Industrial I. 

• Loteamento Zaniolo com área de 2.771,56 m² (matrícula 37.007) com 10 

lotes. Bairro Campo D’Água Verde. 

• Loteamento Zaniolo com área de 6.355,95m² (matrícula 30.582) com 12 

lotes. Bairro Campo D’Água Verde. 

• Massaneiro, com área de 13.675 m² (matrícula nº17.409) com 26 lotes.  

• Vila Militar, com área de 55.070,12 m² (matrícula nº 8.943) com 88 lotes. 

Bairro Água Verde. 

• Witt, com área de 60.666,00m² (matrícula nº 9.653)27 lotes. Bairro Água 

Verde. 

Em 2018 através da Lei nº 13.465/2017 ART 23 e DECRETO de 9.310/2018. 

▪ Piedade I, com área de 18.041,30m² (matrícula nº 14.194) com 27 lotes. 

Bairro Piedade. 

▪ Piedade II, com área de 35.938,35m² (matrícula nº 28.150 e 28.151) com 42 

lotes. Bairro Piedade. 

Em Julho de 2019 iniciou-se um processo de regularização de área (terreno da 

prefeitura que foi dividido em lotes) para atender 18 famílias da antiga “Vila Scheuer”, 

as quais receberam notificação de despejo por estarem residindo em lotes de terceiros. 

Será realizada venda venal para as famílias, que estão sendo assistidas pelo programa 

de “Aluguel Social”, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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No mesmo ano, por meio do Projeto Lar Legal, foram reassentadas 21 famílias 

do Loteamento Vila Verde, para outra área sem risco de alagamento no Bairro Campo 

da Água Verde e foi dado início à regularização das seguintes áreas: 

• Cristo Rei com área de 13.580,00 m² (matrícula nº 7.354) com 33 lotes.  

• Florindes vulgo chamado de Preciosíssimo Sangue II com área total de 

24.184,25m², dividido em 76 lotes (matricula de nº10.117) está em fase de 

processo. 

Está em regularização a área denominada Arrevoada das Tirivas, com 

aproximadamente 115 lotes, sendo que ainda pode ocorrer aumento de lotes, pois 

ainda está em fase de execução. 

 LOTEAMENTOS IRREGULARES 

A partir do Contrato de Repasse firmado entre município e Governo Federal no 

ano de 2011 (Programa PAC) cujo objeto foi a Urbanização do Loteamento Vila Verde, 

com esse recurso foram construídas 36 unidades habitacionais, para relocação de 

famílias em área de risco no referido loteamento.  

O Programa Estadual de Regularização Fundiária – Projeto “Lar Legal”, em 

conformidade com as orientações da Resolução CM nº 8, de 9 de junho de 2017, do 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, possibilita 

a regularização de ocupações irregulares.  

Em 2011 foram entregues 76 residências no loteamento Nova Esperança no 

Campo da Água Verde (PSH); também foram entregues em média 67 residências, no 

Loteamento Campo da Água Verde; em 2013 foram entregues 28 residências no 

Conjunto Habitacional Princesa do Planalto. Em 2016 foram entregues 392 residências, 

no Loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida. 
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 PROGRAMAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO 

A partir do Contrato de Repasse firmado entre o município e o Governo Federal 

em 2008, (Programa FNHIS) foram construídas 75 unidades habitacionais.  

E o FROHAB (FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE CANOINHAS) promoveu a 

compra de materiais de construção para a construção de casas para famílias, conforme 

demonstra a lista abaixo: 

Ano Número de famílias 

2013 19 

2014 29 

2015 49 

2016 43 

2017 88 

2018 27 

2019 25 

  

 

 PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

DE HABITABILIDADE 

O Trabalho Técnico Social é um conjunto de ações que tem por objetivo 

promover a autonomia e o protagonismo social, planejadas para criar mecanismos 

capazes de viabilizar a participação dos beneficiários nos processos de decisão, 

implantação e manutenção dos bens/serviços, adequando-os às necessidades e à 

realidade dos grupos sociais atendidos, além de incentivar a gestão participativa para a 

sustentabilidade do empreendimento. Nas intervenções relacionadas ao 

desenvolvimento urbano, os projetos devem ter enfoque multidisciplinar, 

fundamentando-se nos princípios de participação comunitária, sustentabilidade dos 

empreendimentos e preservação ambiental. Os projetos não existem de modo isolado. 

São componentes de programas e sua utilidade e relevância devem-se ao fato de 
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possibilitar colocar na prática cotidiana os princípios e diretrizes das políticas sociais, 

que tem como finalidade a transformação da realidade e a melhoria efetiva nas 

condições de vida da população. (COTS - Caderno de Orientação Técnico Social/CEF). 

Foram assistidas 118 Famílias do Loteamento Vila Verde, Bairro Campo da Água 

Verde, no ano 2016. Cabe ressaltar que nesse ano somente uma atividade do Projeto de 

Trabalho Técnico Social aconteceu, sendo que a empresa terceirizada paralisou as 

atividades, reiniciando em julho de 2017, com conclusão em 2018 pela empresa. O PTS 

deve ser aplicado à população da área de abrangência em conjunto com as obras físicas, 

mas no Loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida (392 unidades habitacionais 

novas) no Bairro Piedade, estas ações ocorreram posteriormente à mudança das 

famílias para as novas casas, situação que resultou em prejuízos sociais relevantes que 

tem repercussão negativa nos dias atuais.  

As famílias deveriam receber as intervenções antes da mudança de forma a 

possibilitar a participação nos processos decisórios e criação de uma consciência 

comunitária diferenciada em vários aspectos. Mesmo com todo o atraso foram 

realizadas todas as etapas pela empresa terceirizada, monitoradas e em parceria com a 

Secretaria Municipal de Habitação. 

Terminada a responsabilidade por parte da empresa, o Setor de Serviço Social 

da Secretaria Municipal de Habitação deu continuidade ao monitoramento, 

encaminhamentos, acolhimento às famílias do Loteamento Vila Verde, preparando-as 

para a mudança. As famílias que permaneceram no Loteamento em áreas secas, terão 

a Regularização Fundiária de seus lotes, dando continuidade aos trabalhos. 

 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

Os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação informaram ainda, que a 

partir do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, o Governo Federal em parceria 

com o município entregou mais de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais.   

Mensalmente são realizadas reuniões com o Conselho do Fundo Rotativo 

Habitacional - FROHAB para deliberações ou não, de situações que ultrapassam três 
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salários mínimos, mas que as famílias estão em situação de risco em suas moradias. O 

Conselho estava irregular e somente foi legitimado em junho de 2017. 

 AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

Entre as ações de caráter geral realizadas pela Secretaria Municipal de 

Habitação, destacamos: 

▪ Notificação de famílias no PSH/Campo da Água Verde, Loteamento 

Mutirão/Campo da Água Verde, Loteamento Santa Cruz, com o objetivo 

de detectar vendas irregulares e famílias inadimplentes. Atingiu-se algum 

êxito nas cobranças, mas já foi identificado que muitas famílias estão 

inadimplentes novamente, não respeitando a renegociação. 

▪ Entre 2017 e até o primeiro semestre de 2019, aproximadamente três mil 

atendimentos gerais foram realizados pelos funcionários da Secretaria 

Municipal de Habitação, atendimentos estes envolvendo vários tipos de 

solicitações: para moradia, reformas, regularização de lotes, reclamação 

de vandalismo, dentre outros. 

▪ Várias visitas domiciliares são realizadas semanalmente para verificação 

da situação das residências precárias, lotes invadidos, unidades 

habitacionais abandonadas e depredadas no Residencial Nossa Senhora 

Aparecida I e II e Princesa do Planalto. 

▪ Entre 2017 e agosto de 2019 foram realizados 274 estudos 

socioeconômicos no Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal de 

Habitação, com elaboração de novo formulário de pesquisa e verificação 

de muitos casos in loco, de várias situações que são registradas 

fotograficamente.  

▪ Foram realizados estudos socioeconômicos para possível fornecimento 

de materiais de construção, atendimento às famílias que tiveram suas 

casas avariadas pelo fogo ou pela ação do tempo e necessitam de 

construção de unidade nova, estudos também para concessão de 
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planta/projeto para moradia econômica e para outras situações que 

envolvem venda de lotes. 

▪ Foram realizadas reuniões, frequentemente com os técnicos da Caixa 

Econômica Federal / GIHAB Joinville, para deliberar sobre as casas 

populares que são abandonadas e sofrem a ação de vândalos. Como se 

trata de um programa federal, estes casos vão para a justiça Federal e a 

morosidade é grande, fator este que impede de redirecionar para outras 

famílias que necessitam de moradia.  

▪ A Secretaria Municipal de Habitação trabalha em parceria com a Defesa 

Civil quando existem casos que demandam a intervenção de ambos. 

Também recebe encaminhamentos de outras secretarias municipais e 

participa de estudos de casos que envolvem a rede. 

Porém a Secretaria está sem orçamento para atender um número maior de 

famílias necessitadas, aguardando recursos financeiros para tal.  

 CADASTRO DE FAMÍLIAS INTERESSADAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 

O cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais já existia em 

anos anteriores a 2017, porém um programa criado pela esfera federal (COHAB) para 

coleta de informações dos clientes no sistema e que a Caixa Econômica Federal usa para 

análise e aprovação se for o caso, mas este programa informatizado, porém com poucos 

recursos, não permite que a esfera municipal possa fazer a impressão periódica de 

demandas.  

Inclusive no governo atual, em janeiro de 2017 não foram identificados 

quaisquer programas nos computadores, listagens de inscritos ou na fila de espera. A 

Caixa Econômica Federal/GIHAB Joinville pediu para a prefeitura a lista de espera das 

famílias que eram para ter ficado no cadastro reserva para serem beneficiadas com 

unidades habitacionais, posteriormente, já que não conseguiram entrar na seleção para 

as 392 casas no Loteamento Residencial Nossa Senhora Aparecida I e II.  
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Devido a essa dificuldade da falta de programa específico de cadastros e 

PUBLICIDADE, conforme prevê a legislação pertinente, foi solicitado através de 

comunicação interna, para a Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento para 

que providenciasse os trâmites necessários e o certame licitatório para a contratação de 

empresa especializada em instalação de programa informatizado e específico para o 

setor público/Secretarias Municipais de Habitação. (que possibilitaria a extração de 

relatórios de cadastrados, inclusive hierarquizando por número de membros na família 

e idades, situação socioeconômica, famílias compostas por pessoas com deficiência 

física/intelectual e idosos, famílias com portadores de outras doenças crônicas graves, 

compostas por mulheres como arrimo de família e outras situações que apresentem 

vulnerabilidade habitacional/social).   

Pelo número de pessoas que se apresentam para fazer cadastro diariamente e 

pelas famílias que procuram o setor para saber quando haverá novos programas de 

moradia, estima-se que a demanda não seja menor do que duas mil e quinhentas 

famílias. 

 

 

 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 135 
                                                           

Mapa 24: Áreas irregulares e em processo de regularização 
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 Mapa 25 Mapa loteamentos em fase de aprovação  
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6 EIXO INFRAESTRUTURA 

 SANEAMENTO AMBIENTAL  

Neste capítulo serão demonstrados os graus de cobertura de serviços de 

abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, 

coleta e tratamento dos resíduos sólidos e limpeza de áreas públicas. A Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela gestão e fiscalização da 

prestação dos serviços relatos à temática.  

 ABASTECIMETO DE ÁGUA 

 O sistema de abastecimento de água para o município é realizado pela CASAN 

(Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), e a captação de água bruta é 

realizada no Rio Canoinhas, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, com vazão 

de até 160 L/s de água bruta. Segundo o relatório anual de qualidade da água distribuída 

de 2014 da CASAN, a qualidade da água do manancial se enquadra em classe apropriada 

para ser tratada para o consumo humano, o documento cita como possíveis fontes de 

contaminação as moradias em suas margens e instalações de algumas indústrias, 

principalmente ao longo da extensão no município vizinho de Três Barras, acima da área 

de Estação de captação e tratamento de água. De acordo com a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, as fontes de contaminação se devem à criação de suínos nas 

propriedades situadas, principalmente à montante do ponto de Captação de água, às 

ocupações irregulares em APPs, em áreas de preservação permanente e áreas 

alagadiças do município, principalmente no bairro Água Verde e no distrito Campo da 

Água Verde e Salto da Água Verde, ligações irregulares de esgoto no sistema de captação 

de águas pluviais em toda área urbana, aterros irregulares com materiais de construção, 

gesso e outros contaminantes, pois o município não possui política de destinação 

correta de resíduos da construção civil, entre outro. 
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   O sistema de tratamento é do tipo convencional, realizado pelas seguintes 

etapas: captação, clarificação, tratamento final e reservação e distribuição. Nas 

localidades interioranas do município existem pontos de captação de água 

independente por poços e reservatórios, são eles : Poço e reservatório Felipe Schmidt, 

Poço e reservatório Fartura e  o Poço de Paranazinho no momento os dois últimos  poços 

estão desativados, e o abastecimento está sendo realizado pelo sistema principal de 

abastecimento, segundos dados disponibilizados pela CASAN em 21/08/2019. 

De acordo com o Relatório do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) de 2017, a rede de distribuição de Canoinhas possui abrangência de  

100% da área urbana. Abaixo, a Tabela 35 apresenta outros dados pertinentes ao 

abastecimento de Canoinhas. 

 

Tabela 35: Indicadores da rede de abastecimento de água 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CANOINHAS 

Índice de atendimento total de água 89,20% 

Índice de atendimento urbano de água 100% 

Índice de perdas na distribuição 41,48% 

Consumo médio per capita de água 117,37 L/Hab/dia 

Tarifa média de água R$ 5,11 / M3 

Tarifa média praticada R$ 4,39 /M3 
 

Fonte: SNIS, 2017 

 

 Segundo parecer da CASAN ao Jmais, jornal de Canoinhas e região em 19 de 

agosto de 2019, a população de Canoinhas tem consumo médio per capita de 157 

litros/dia, superior ao dados relatado pela SNIS, sendo que 110 litros/dia seriam 

suficientes para as necessidades básicas de acordo com a ONU (Organizações das 

Nações Unidas).  

O Plano de Saneamento básico de Canoinhas 2019, elaborado pela consultoria 

Ampla, aponta alguns aspectos positivos com relação ao sistema de abastecimento do 

município, são eles:  

• “Praticamente 100% das ligações prediais constam como hidrometradas.  
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• Manancial de captação atende à demanda, no entanto, durante os meses de 

julho e agosto de 2019 esteve com o volume muito abaixo do usual, alertando 

para um possível racionamento do abastecimento. 

• Recentes melhorias no sistema e aquisição de novos equipamentos.  

•  Sistema de monitoramento à distância das principais unidades operacionais do 

sistema.  

•  Sistema de reservação operando com folga na demanda do dia de maior 

consumo.  

•  Macromedição parcial no sistema de abastecimento de água. “ 

 

 A consultoria também apontou os aspectos negativos, sendo eles: 

 

• “Estrutura da ETA é antiga, requer melhorias na conservação e manutenção das 

instalações.  

• Índice de perdas totais constatado na faixa de 51%.  

• Inexistência de cadastro técnico do SAA.  

• Inexistência de um centro de controle operacional.” 
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Mapa 26: Mapa de reservatórios e poços municipais
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Mapa 27: Mapa de ETA urbano
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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em 13 de novembro de 2018 foi inaugurada a estação de tratamento de esgoto 

de Canoinhas, concessionada pela CASAN (Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento). O projeto está na primeira etapa de implantação do sistema Público de 

esgotamento sanitário do município, abaixo mapa das bacias do Sistema de 

Esgotamento Sanitário,  com coleta e tratamento de 19,54% da população urbana. O 

investimento foi superior a 30 milhões de reais, sendo que o sistema é constituído de 

aproximadamente 50 km de extensão de rede de captação e a Estação de Tratamento 

com capacidade de depuração de 40 litros de esgoto por segundo, atendendo por volta 

de  56 ruas, 6 bairros e cerca de 9 mil habitantes da área central e entornos. No entanto, 

apenas cerca de 20% dos domicílios atendidos pela infraestrutura fizeram a ligação à 

rede, segundo os técnicos da secretaria de planejamento, isso se deve aos altos custos 

de implantação, sendo importante a criação de uma linha de crédito para viabilizar a 

estruturação da infraestrutura, bem como prever mecanismos de fiscalização da correta 

ligação do esgoto à rede. 

 Além da central de tratamento principal, Canoinhas possui duas ETEs 

independentes, uma situada no Loteamento Santa Cruz e outra próxima ao presídio no 

bairro Piedade, a qual atende um conjunto habitacional próximo, essas estações de 

tratamento foram implantadas anteriormente ao sistema coletivo. A seguir o esquema 

de ligação de esgotamento sanitário.  
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Figura 30: Esquema de ligação de esgoto CASAN 

 

Fonte: CASAN 

Para as área não atendidas pelo sistema de coleta e tratamento coletivo de 

esgotamento sanitário, Canoinhas é atendida pelo sistema individual, composto pela 

fossa séptica e pelo Filtro Anaeróbio e/ou Sumidouro, a segunda utilizada em 

propriedades situadas em logradouros sem sistema de coleta de águas pluviais. O 

sistema é fiscalizado pela vigilância sanitária e deve estar de acordo com a NBR vigente, 

como prevê a lei municipal n° 0016/2007. Abaixo o esquema ilustrativo do sistema de 

tratamento individual. 

Figura 31: Esquema de Tratamento Individual Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 7229, adaptado por Urbtec, 2019 
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 O Plano de Saneamento Básico de Canoinhas,  elaborado pela consultoria 

Ampla, aponta os pontos positivos do sistema, são eles:  

• “Recente inauguração da primeira etapa do SES de Canoinhas;  

• Estações elevatórias de esgoto em bom estado de conservação;  

• Estação de tratamento de esgoto em ótimo estado de conservação;  

• Boa eficiência no tratamento do esgoto. 

• Cadastro técnico atualizado.  

•  Existência de projeto para implantação do SES em toda a porção urbana do 

município.  

• SES operando. 

• Licença ambiental vigente.”  

com Além dos pontos positivos, o plano elenca os pontos negativos do 

sistema de esgotamento sanitário, são eles: 

•  “Existência de passivos ambientais relativos a antigos sistemas de tratamento 

de esgotos;  

• Baixa cobertura de atendimento com a coleta e tratamento dos esgotos.”
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Mapa 28: Mapa  de coleta de esgoto e ETE
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 DRENAGEM URBANA 

Drenagem urbana é o gerenciamento do escoamento das águas da chuva em 

áreas urbanas, evitando inundações, alagamentos e enchentes, garantindo a segurança 

e o saneamento das áreas mais adensadas. O sistema de controle de drenagem urbana 

é dividido em macrodrenagem e microdrenagem. O primeiro se refere a intervenções 

no sistema de destino final das águas coletadas do sistema de microdrenagem, ou seja 

a macrodrenagem são os canais naturais ou artificiais de acúmulo de água pluvial em 

escala urbana de águas captadas na escala de lotes, em geral são intervenções 

consideradas obras de grande porte e por vezes onerosas, com impacto direto no curso 

natural das águas. O sistema de microdrenagem é composto por pavimentação de vias, 

sarjetas, meio fio, bocas de lobo, galerias pluviais, cisternas de detenção de águas 

pluviais,  galerias de drenagens, etc.  

De acordo com Dante Larentins (2017), a Drenagem Urbana foi tratada de 

maneira equivocada por gestores no passado, pois consideravam que a 

impermeabilização do solo solucionaria os problemas causados pelas águas pluviais, 

direcionando o  escoamento dos volumes gerados pelas águas da chuva rapidamente 

para jusante. O princípio básico era de impermeabilização do solo com pavimentação, 

canalizando os córregos para que as águas pluviais pudessem ser afastadas da cidade 

rapidamente. Entretanto, com o surgimento de grandes centros urbanos, e 

consequentemente grandes áreas impermeáveis, inclusive ao longo dos córregos, o 

problema se intensificou, causando por vezes alagamentos, inundações e enchentes. A 

partir de então começaram a ser empregadas, em conjunto com ações estruturais, 

novas técnicas de retenção das águas pluviais que visam reverter o efeito de 

impermeabilização e diminuir os riscos de inundação em novas áreas de crescimento da 

cidade, tais ações são chamadas de medidas preventivas de caráter não estrutural. A 

tabela a seguir demonstra por categorias os exemplos de ações não estruturais.  
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Gráfico 5: Categorias e medidas não estruturais 

 

Fonte: PROSAB 5, 2009, adaptado por Urbtec, 2019. 

A legislação federal lei n° 11.445/07 estabelece as diretrizes de saneamento 

básico, incluindo a temática  drenagem e manejo das águas pluviais nas áreas urbanas. 

Canoinhas possui legislação municipal vigente relata à temática, a lei do Plano Diretor 

n° 61/2017 e a lei municipal n° 4510/2010 que institui o conselho municipal de 

saneamento e outras providências. O município elaborou a revisão do Plano de 

Saneamento Básico recentemente, no qual pontua as fontes de contaminação geradas 

através das ligações clandestinas de esgoto no sistema de coleta de águas pluviais entre 

outros problemas, direcionando o planejamento para a implantação de soluções 

sustentáveis no que se refere ao manejo das águas pluviais, guiando as ações dos 

gestores na identificação das prioridades estabelecidas em plano. Mesmo com tais 

esforços, Canoinhas peca em não ter o cadastro da rede de microdrenagem existente, 

sendo um empecilho para a realização de melhorias na infraestrutura e até mesmo na  

manutenção da rede, desta forma é importante o planejamento incluir como ação a 

realização do plano de drenagem urbana. Foi considerado genericamente para está 

análise que as vias com pavimentação possuem sistema de microdrenagem, a seguir o 

mapa. 

 

CATEGORIAS MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

CATEGORIAS MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

Educação Pública Educação Pública e disseminação do conhecimento. 

Planejamento e Manejo da Água 

Equipe técnica capacitada; 

Superfícies com vegetação; 

Arborização urbana; 

Áreas impermeáveis desconectadas; 

Telhados verdes; 

Urbanização de pequeno impacto. 

Manutenção dos dispositivos de 
infiltração nas vias 

Varrição de ruas; 

Coleta de resíduos sólidos; 

Limpeza dos sistemas de infiltração; 

Manutenção das vias e dos dispositivos; 

Manutenção dos canais de cursos de água. 

Controle de conexão ilegal de 
esgoto 

Medidas de prevenção contra conexão ilegal. 

Fiscalização: detecção, retirada e multa; 

Controle do sistema de coleta de esgotos e tanques sépticos; 

Reuso da Água Pluvial 

Jardinagem e lavagem de veículos; 

Sistema Predial; 

Fontes e lagos, parques municipais. 
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Mapa 29: Mapa  de microdrenagem urbana
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 COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICA 

Resíduo sólido é toda matéria sólida ou semissólida resultante de alguma 

atividade humana, podendo ou não ser reutilizada ou reciclada.   A política Nacional de 

Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, e regulamentada pelo 

decreto federal nº 7.404/2010. Com base na legislação federal, os resíduos sólidos 

podem ser classificados conforme sua origem e periculosidade, como ilustrado na figura 

abaixo. 

Figura 32: Classificação dos resíduos sólidos conforme sua origem e periculosidade 

 

Fonte: Site Wikiwand, acesso 11/07/ 2019 

 

A coleta e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e da 

limpeza urbana são terceirizados no município de Canoinhas, e a empresa prestadora 

dos serviços é a Serrana Engenharia LTDA. Conforme contrato n° 134/2017, os seguintes 

serviços são previstos: coleta de resíduos sólidos residencial e comercial em todo o 

perímetro urbano do município e zonas de expansão urbana como Marcílio Dias; coleta 
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de resíduos recicláveis em todo perímetro urbano e rural do município, zonas de 

expansão urbana e rural; disposição final de resíduos sólidos urbanos (domiciliar, 

comercial) em aterro sanitário devidamente licenciado, incluindo o transbordo e o 

transporte até o mesmo e a destinação dos resíduos recicláveis à unidade de triagem 

Recanto da Reciclagem.  

Segundo a secretaria municipal do meio ambiente, a coleta de resíduos 

sólidos orgânicos é realizado duas vezes por semana em cada bairro no perímetro 

urbano, incluindo o bairro Marcílio Dias, sendo que na região central a coleta é 

realizada diariamente. A coleta dos resíduos recicláveis ocorre uma vez na semana na 

área urbana, e uma vez ao mês em áreas rurais. De acordo com publicação no site da 

prefeitura em 01/10/2018, a programação da coleta em área urbana ocorre conforme 

tabela a seguir. A divulgação dos dias de coleta em áreas rurais é realizado por 

panfletos. 

Tabela 36: Dias e localidades coleta lixo reciclável em Canoinhas 

 

 

 

Fonte: Site prefeitura de Canoinhas, acesso 11/07/ 2019, elaborado pela Urbtec. 

 

Segundo o site da prefeitura, Canoinhas é referência na coleta seletiva de lixo, 

em publicação do dia 10/01/2018, isso se deve graças à relação da SEMMA (Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente) com a cooperativa de reciclagem de Canoinhas Recanto 

da Reciclagem. Através dessa aliança, foi viabilizada a parceria entre o município de 

COLETA LIXO RECICLÁVEL CANOINHAS 

DIA DA SEMANA LOCALIDADE 

SEGUNDA 
Centro, Alto da Tijuca, Jardim 

Esperança, Loteamento Santa Cruz, 
Cohab I e Alto do Frigorífico 

TERÇA 
 Centro, Industrial I, Sossego, Tricolin 

e Piedade 

QUARTA 
Centro, Alto das Palmeiras, Boa Vista, 

Água Verde, Cohab II e Industrial II 

QUINTA Centro e Marcílio Dias 

SEXTA Centro e Campo D’Água Verde 
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Irineópolis e a cooperativa, o que possibilitou o recebimento dos resíduos seletivos do 

município vizinho , otimizando a sua infraestrutura disponível. A matéria cita  o desafio 

do município de Canoinhas em diminuir a quantidade do lixo reciclável despejados em 

aterro sanitário, cerca de 5 toneladas, devido à falta de conscientização e conhecimento 

da população na separação do lixo.  

A destinação do lixo orgânico doméstico e comercial é realizado pela empresa 

terceirizada, primeiramente a etapa de transbordo, realizado em Três Barras, e na 

sequência o transporte até o aterro sanitário em Mafra, cerca de 66 km de distância do 

município. Segundo estudos realizados pela SELUMA, a vida útil estimada do aterro, 

considerando a projeção populacional, será encerrada em 2023, para o prolongamento 

desse prazo, estão sendo implementados Gaseificadores de Resíduos.  

Dentre as dificuldades no sistema de coleta de resíduos, segundo o plano 

municipal de saneamento, é o acondicionamento do lixo  sem padronização das lixeiras 

na área urbana, aumentando o risco de contaminação e acidentes.   Em  áreas rurais do 

município, e uma na Praça Osvaldo de Oliveira do distrito sede, foram implantadas 

lixeiras padronizadas por localidade para a coleta dos resíduos seletivos, o lixo orgânico 

não é coletado nas áreas rurais. Abaixo o gráfico de média anual de coleta convencional 

de resíduos sólidos domiciliares. 

Gráfico 6: Média anual de coleta de resíduos sólidos convencionais t/mês 

 

Fonte: Serrana engenharia, elaborado pela Urbtec. 

 

 Com relação à coleta e ao transporte de resíduos seletivos, a mesma empresa, 

Serrana Engenharia, é responsável pela prestação do serviço. O lixo coletado é 
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transportado para a cooperativa Recanto da Reciclagem. Além da empresa citada, o 

município abriu o cadastramento de novas empresas para a realização da coleta de 

resíduos recicláveis de grandes geradores de lixo, como comércios e indústria, no 

entanto, até o momento do levantamento do plano municipal de saneamento, apenas 

uma empresa havia se cadastrado, a Reciplan. Papelão e papel misto são os materiais 

mais comercializados pela cooperativa de reciclagem, em outubro de 2018, foram 

comercializados 4 132,60 kg de papelão e 5 007,90 kg de papel misto.  

 Uma das fragilidades legais com relação à temática é a falta de exigência da 

apresentação do PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e a 

falta de fiscalização em obras de pequeno ou grande porte, ocasionando o descarte de 

materiais de construção provindos de demolição ou restos de obras em lotes vagos ou 

em áreas de proteção ambiental, produzindo transtornos ambientais e tornando-se um 

risco à saúde da população.   

 Os Serviços de Limpeza de Logradouros Públicos (corte de grama, varrição de 

ruas, calçadas, poda de árvores, limpeza e conservação de jardins, praças e áreas 

externas de escolas e creches), são realizados pela empresa terceirizada Balsa Nova 

comercial LTDA. Os trechos atendidos pelo serviço de varrição estão espacializados no 

mapa a seguir, percebe-se que os trechos atendidos estão em sua maioria contidos ou 

próximas à área central e ao longo dos eixos de acesso à área urbana de Canoinhas. 
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Mapa 30: Mapa  de varrição de vias públicas
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 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Os equipamentos públicos referem-se aos bens, sejam eles públicos ou 

privados, destinados à prestação de serviços fundamentais à cidade implantados com 

autorização do poder público. 

O decreto 7.341/2010, em seu artigo 2º, §1º, elenca como equipamentos 

públicos urbanos “as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos 

serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de águas 

pluviais, disposição e tratamento os resíduos sólidos, transporte público, energia 

elétrica, rede telefônica, gás canalizado e congêneres.” O §2º do referido artigo aponta 

como equipamentos públicos comunitários “as instalações e espaços de infraestrutura 

urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, 

esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e congêneres”. 

A “oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características 

locais” (EC, Art. 2º, V) compõe as diretrizes do desenvolvimento da Política Urbana. Os 

equipamentos urbanos e comunitários constituem instrumentos auxiliadores da 

efetivação das funções sociais da cidade.  

Muitos estudiosos colocam como questão principal a descentralização e/ou 

desconcentração de serviços e/ou equipamentos públicos. Os equipamentos públicos 

devem atender os parâmetros de localização e de demanda. Quando não satisfeita essas 

premissas, surgem os problemas, como os sucessivos deslocamentos das pessoas para 

outras áreas da cidade, e ainda, sobrecarrega a infraestrutura destinada a uma 

determinada quantidade de usuários. Os equipamentos públicos devem ser integrados 

de forma a constituir uma rede de atendimento às demandas dos cidadãos em suas 

diferentes necessidades, etapas de vida e configurações familiares. 

Os equipamentos urbanos tem uma grande importância na configuração do 

ordenamento urbano e para a implantação dos mesmos é necessário compreender 

diversos aspetos tanto qualitativos, quanto técnicos. Diversos autores estabeleceram 
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critérios para definição do raio de abrangência a depender de cada equipamento. 

Dentre eles, são abordados algumas características como o entorno, dimensionamento 

da capacidade, raio de influência, acessibilidade, circulação e a relação desses 

equipamentos com a sustentabilidade urbana. 

Para a Revisão do Plano Diretor Municipal e Elaboração do Plano de Mobilidade 

de Canoinhas, obteve-se uma média entre os valores definidos pelos diversos autores, 

sendo considerados os raios de abrangência de acordo com a Figura 33. 

Figura 33: Raios de abrangência - Equipamentos urbanos comunitários 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Para a implantação de equipamentos públicos é necessário definir a realidade 

local, entendendo que as demandas são influenciadas pelo padrão de ocupação, isto é, 

pela sua configuração urbana.  

A metodologia para verificar a capacidade atual e futura dos equipamentos deve 

ser traçada com o objetivo não só otimizar a ocupação de espaços e equipamentos 
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públicos ociosos, como também otimizar o tempo de deslocamento do cidadão para o 

atendimento de suas necessidades básicas, especialmente as cotidianas.  

A seguir serão abordados e analisados os equipamentos de educação, 

assistência social, saúde, segurança, lazer e esportes e serviços funerários de Canoinhas. 

 EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO  

A Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que modificou o Artigo 208, inciso I, da 

Constituição Federal (CF) , torna obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade a 

educação básica, incluindo sua oferta gratuita para todos independentemente da idade. 

De acordo com a lei n° 11.114/2005 e n° 12.796/2013, a organização das etapas de 

ensino básicos são divididas da seguinte maneira: I) Educação Infantil, incluindo creche 

e pré-escola (0 a 5 anos);II) Ensino Fundamental (6 a 14 anos); Ensino Médio ( 15 a 17 

anos).  

Segundo o Plano Setorial Municipal de Educação vigente até 2024, Canoinhas 

atende quanto as modalidades de educação básica, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação 

à Distância e Educação em Tempo Integral. São contempladas em instituições 

municipais, estaduais, federais, privadas e no Sistema S. 

Quanto a educação infantil, de gestão municipal, Canoinhas possui 19 unidades 

de CEI (Centro de Educação Infantil), sendo 16 unidades na área urbana sede. Segundo 

informações disponibilizadas pela secretaria municipal de educação (SME), o serviço 

municipal atende pelo menos 1.942 crianças na educação infantil, 867 matriculas a mais 

que em 2015, segundo levantamento relatado no Plano Municipal de Educação, mas no 

momento há 202 crianças cadastradas em lista de espera. Com a observação de que a 

localização das escolas em áreas rurais são muito restritas, é possível prever que existe 

déficit maior de atendimento, e se comparado a população de 0 a 4 anos de 2010, que 

segundo o IBGE era de 3.633 crianças, sem considerar o crescimento populacional até o 

presente ano, aproximadamente 53% da demanda é atendida.  
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A análise do equipamento de educação infantil foi sistematizada em duas 

categorias, a primeira quanto a estrutura física das unidades com relação ao número de 

alunos matriculados por sala, seguindo a recomendação do portal da secretaria da 

educação de até 20 alunos por sala. E a segunda categoria de análise trata do raio de 

abrangência territorial das unidades , considerando a acessível quanto ao grau de 

proximidade aos usuários, o raio de 300m. 

Com relação ao número de alunos e estrutura de salas, as escolas foram 

categorizadas em 3 níveis de ocupação, em azul, escolas com até 20 alunos por sala, em 

amarelo até 25 alunos por sala, e em vermelho, acima de 25 alunos por sala, como 

ilustrado na tabela a seguir. Cinco unidades escolares podem estar com excedente de 

ocupação por sala, uma vez que analise considerou alunos gerais, sem distribuição por 

turno por falta de dado. Isso poderá gerar reflexos negativos no desenvolvimento 

educacional, cognitivo e afetivo dos alunos, a CEI Machado de Assis possui o maior 

número de alunos por sala, 29. 
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Tabela 37: Levantamento de dados equipamentos educacionais 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, elaborado pela Urbtec. 

CEI Carlos Drummond de Andrade 180 Não há demanda informada 14 8 2.143,65 749,16 Próprio

CEI Cecília Meireles 90 Não há demanda informada 18 4 1.023,68 596,21 Próprio Sim*

CEI Emília Ferrero** 138 Não há demanda informada 16 6 3.025,00 120,07 Próprio Sim

CEI Fernando Pessoa 105 Não há demanda informada 6 4 1.043,69 303,48 Próprio Sim*

CEI Machado de Assis 59 Não há demanda informada 3 2 341,75 139,54 Próprio

CEI Mario Edson de Aguiar 87 Não há demanda informada 5 3 2.474,58 213,56 Próprio

CEI Monteiro Lobato 72 Não há demanda informada 21 4 1.035,15 301,91 Próprio

CEI Nathan Zugmann 97 Não há demanda informada 2 5 14.669,24 542,6 Próprio

CEI Pedro Bandeira 130 Não há demanda informada 8 6 1.138,88 422,1 Próprio

CEI Pedro Ivo Oleskovicz 117 Não há demanda informada 7 5 430 506,96 Próprio CEI Novo

CEI Prefeito Antonio Souza Costa 187 Não há demanda informada 25 8 1.978,08 254,85 Próprio

CEI Professora Landi Ama Neppel 183 Não há demanda informada 7 8 987,5 Próprio

CEI Rodolfo Linzmeier 102 Não há demanda informada 9 5 54480,75 564 Próprio
CEI Rural Salto D’Água Verde “Deckla 

Prust”
81 Não há demanda informada 2 6 3391,01 971,05 Próprio

CEI Rural Santa Bárbara 56 Não há demanda informada 0 2 3025 120,07 Próprio Sim

CEI Vinícius de Moraes 228 Não há demanda informada 58 9 1589,1 881,17 Próprio

Extensão CEI Rodolfo Linzmeier 15 Não há demanda informada 1 1 Alugado

CEI Rural Arroios (ext.)** 15 Não há demanda informada 0 1 Próprio

CEI (Frei Fabiano Gadzinski) não informado não informado não informado não informado não informado não informado não informado não informado

Área do 

terreno

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANOINHAS - SC

CMEI 
Atende a demanda atual?           

PRÉ-ESCOLA (Sim ou Não)

Número de 

alunos na 

Lista de 

espera 

Nº salas

Edifício 

próprio ou 

alugado?

Área total 

construída

Existe 

projeto de 

ampliação?

Número de 

alunos
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 Com relação a análise de abrangência territorial, foi utilizado o raio de 300 

metros, percebe-se que há deficiência com relação a distribuição dos equipamentos na 

área urbana, nos bairros de maiores índices de ocupação do solo, como o Centro,  

Sossego e Jardim Esperança não existe equipamentos implantados , apenas parte do seu 

território está sob influência do raio. Pode-se afirmar por outro lado, que os 

equipamentos dessa natureza estão vinculados à áreas com a população de renda mais 

baixa e famílias mais numerosas, justamente em regiões mais periféricas, aonde estão 

a maioria desses equipamentos. Quando observado o número de alunos em lista de 

espera, percebe-se que o CEI Vinicius de Moraes, inserido na divisa entre o bairro 

Centro, Alto das Palmeiras e Boa Vista, apresenta o maior número de crianças em lista 

de espera, 58 alunos, isso devido à falta de oferta de equipamento na área, e pela 

característica da região, predominantemente comercial, destino de trabalho para 

muitos pais. Mapa a seguir ilustra a localização das CEIs e seus raios de abrangência.  
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Mapa 31: Mapa  de localização e abrangência de educação infantil urbana
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A respeito do ensino regular fundamental, Canoinhas possui 24 

estabelecimentos de ensino público, sendo apenas 9 deles situados em área rural, com 

dependência administrativa por vezes municipal e outras estadual.  O total de alunos 

matriculados é de 6.690, se comparado com a população entre 5 e 14 anos de 2010, 

8.965, segundo IBGE, e não considerando a projeção populacional, o serviço tem um 

déficit de aproximadamente 25%. A análise desta etapa de ensino foi realizada em 

termos de abrangência territorial, sendo considerado o raio de abrangência de 800 

metros. Toda a área urbana está sendo atendida pelo raio de abrangência do serviço, e 

a área rural apresenta uma distribuição mais satisfatória em relação aos outras etapas 

de ensino. 
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Mapa 32: Mapa  de localização e abrangência de educação fundamental municipal
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Mapa 33: Mapa  de localização e abrangência de educação fundamental urbano
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Canoinhas possui 8 unidades de ensino regular médio público, e possui 2.117 

alunos matriculados, cerca de 46% a população municipal entre 15 e 19 anos de 2010, 

segundo IBGE. A gestão administrativa é exclusivamente estadual, e a localização desses 

equipamentos se restringem ao perímetro urbano. Para a análise de abrangência 

territorial utilizou-se como referência  o raio de 3000 metros. Percebe-se claramente a 

desigualdade de distribuição do serviço, no entanto, é coerente com relação a 

densidade populacional disponibilizada pelo IBGE. 

O município conta com equipamentos de educação de ensino superior, técnico 

profissionalizante e de educação especial, todos inseridos ou próximos da área urbana. 
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Mapa 34: Mapa  de localização e abrangência de educação médio urbano
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Mapa 35: Mapa  de localização equipamentos de educação superior e outras modalidades
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 203 e 204, tornou a assistência 

social dever do Estado e direito do cidadão, sendo constituída como política social 

pública. De acordo com o site do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de 

desenvolvimento Social, a assistência social está organizada no Brasil por meio do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas), com objetivo de garantir a proteção social 

aos cidadãos, no apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas 

fragilidades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. As ações de 

assistência social são organizadas em dois tipos de proteção social, a primeira é a 

Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, à indivíduos 

e famílias em situação de vulnerabilidade social, e a segunda é a Proteção Social Especial, 

destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram 

seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 

drogas, entre outros. No entanto, a estrutura municipal de atendimento é dividida em 

três níveis de complexidade, a Proteção Social Básica, atendimento realizado através do 

CRAS por exemplo, Proteção Social Especial de Média Complexidade , constituído pelo 

CREAs, e  a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, o atendimento é direcionado 

ao acolhimento para idosos, pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes que estão 

sob proteção social integral, por exemplo. 

Canoinhas em lei nº 6.121/2017 instituiu a Política Municipal de Assistência 

Social (PMAS) e o Sistema Único de Assistência Social de Canoinhas (SUAS). A seguir a 

descrição dos objetivos da Assistência social no município do capítulo I da seção II da lei 

citada acima: 

 

“Art. 6º - A Assistência Social tem por objetivos: 

 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 

incidência de riscos; 
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II - a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade 

protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos; 

III - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais.” 

 

 O município também possui planos setoriais relativos a temática de assistência 

social, são eles o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canoinha, 

2014 à 2024, Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 2014 à 2017 e o 

Plano Municipal de Assistência Social, 2018 à 2021. O primeiro plano elenca os principais 

problemas relacionados a assistência social ao público infanto juvenil e propostas de 

soluções aos problemas identificados. O Segundo prevê dentro de suas diretrizes a 

iniciativa de implantação de programa especifico para famílias em situação de 

vulnerabilidade social com necessidades alimentares especiais. O último plano expõe os 

serviços assistenciais oferecidos pelo município, funcionamento e estrutura da 

secretaria municipal de assistência social, a qual é gestora dos programas de 

atendimento aos habitantes que estejam momentaneamente ou permanente estado de 

vulnerabilidade, além de dados gerais sobre as condições de saúde, educação e 

saneamento básico da população Canoinhense. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2005), o CRAS 

propõe a prevenção de situações de risco, e os CREAS, gerencia os procedimentos que 

visam o apoio aos indivíduos que se encontram em dificuldades e em situações de risco. 

Canoinhas possui 3 unidades de CRAS, são eles CRAS I "Lourdes Bernadete Ferreira 

Hack", CRAS II "Iracema Kohler Fedalto" e CRAS III " Miguel Gogola", totalizando pouco 

mais de  22 mil famílias referenciadas segundo dados disponibilizados pelo plano de 

assistência social do município. O município possui 1 unidade de CREAS, com fila de 

espera para atendimento de aproximadamente 20 dias, 1 unidades de SEMAS sede 

(Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes), uma casa de 

passagem e acolhimento, uma casa de acolhimento institucional para idosos, uma casa 
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de acolhimento para criança e adolescente, uma unidade de PAVI (Programa de apoio e 

valorização à terceira idade), 1 UADAF ( Unidade de distribuição da agricultura familiar), 

1 unidade conselho tutelar, 1 cozinha comunitária e 1 unidade Segurança Alimentar e 

Nutricional sede. 

Um dos métodos adotados para a análise de efetividade da capacidade de 

atendimento dos equipamentos de assistência social é a identificação dos locais com 

público em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade social é a condição dos grupos 

de indivíduos que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores 

socioeconômicos. 

A tabela abaixo demonstra o número de indivíduos com renda mensal inferior a 

85 reais e renda entre 85 reais e 170 reais residentes da área urbana e rural segundo 

dados obtidos pelo portal do ministério da cidadania referentes a maio de 2019. o 

recorte do rendimento é o como classificador adorado pelo programa Brasil sem 

Miséria, o qual define que pessoas com renda a baixo de 85 reais mensais é considerado 

em  pobreza extrema, e entre 85 e 170 reais mensais é considerado em pobreza. 

Gráfico 7:Habitantes em pobreza extrema e pobreza de Canoinhas 

Renda per capita de até 85 reais e entre 85 reais e 170 reais da população urbana e rural  

Urbano  
 Indivíduos com renda até 85 reais/ mês 2.228 

3.783 

5.138 
Indivíduos com renda entre 85 reais e 170 reais/mês 1.555 

Rural 
 Indivíduos com renda até 85 reais/ mês 736 

1355 
Indivíduos com renda entre 85 reais e 170 reais/mês 619 

Fonte: Portal Ministério da Cidadania , acesso 19/07/2019, elaborado pela Urbtec. 

 

 Para o levantamento das áreas com maior vulnerabilidade foram cruzados os 

dados de renda per capita familiar, idade, índice de escolaridade e a localização das 

áreas de alagamento, e a sobreposição dos equipamentos com suas respectivas áreas 

de abrangência. A área de abrangência foi definida pelo plano de assistência social do 

município, que determina a seguinte descrição: CRAS - Centro de Referência de 

Assistência Social Lourdes Bernadete Ferreira Haag atende os bairros Campo da Água 

Verde, Água Verde, Cohab II, São Marcos, Salto da Água Verde e as localidades do 

interior Arroios, Salseiro, Palmital, Rio da Veada, Forquilha, Laranjeiras; CRAS- Centro de 

Referência de Assistência Social Maria Iracema Kohler Fedalto atende o loteamento 
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Santa Cruz, Vila Zugmann, Parado, Jardim Cristo Rei, Industrial I, Cohab I, Cohab IV, Alto 

do Frigorífico,  Serrajão, Morro da Fumaça e Jardim Esperança; CRAS- Centro de 

Referência de Assistência Social Miguel Gogola atende Piedade, Boa Vista e as 

localidades do interior Encruzilhada, Rio do Tigre, Pedra Branca e o bairro Boa Vista.  

 O mapa abaixo espacializa os setores censitários determinados como áreas com 

maiores fragilidades, consideradas aquelas com menores rendas familiares ( até 1 

salário mínimo), maior concentração de crianças de 0 a 9 anos ou adultos acima de 60 

anos, e menores índices de escolaridade, além do local dos equipamentos de assistência 

social e o raio de abrangência dos CRAS, conforme descrito no plano municipal. 

Observando o mapa, percebe-se que a área urbana possui atendimento em quase toda 

sua totalidade, com exceção do bairro Marcílio Dias e áreas ao sul da BR 270. Outra 

observação seria a falta do serviço nas localidades rurais, que necessitam do 

equipamento conforme a análise. Outro apontamento pertinente é a localização dos 

conjuntos de habitação social no bairro piedade, que não apareceram na análise por 

setor censitário, pois a região não havia sido ocupada no último censo de 2010, no 

entanto o município já implantou o equipamento prevendo a demanda real.  
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Mapa 36: Mapa  de localização e abrangência de equipamentos de assistência socia
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 SAÚDE PÚBLICA  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado completo de 

bem-estar físico, mental e social, não envolve apenas ausência de doença ou 

enfermidade. A saúde de um indivíduo também está relacionada com o ambiente ao 

qual está inserido, ou seja, envolve aspectos econômicos, ecológicos e socioculturais.  

A Constituição Federal garantiu, no seu artigo 196, que todos tem direito a 

saúde e é de dever do Estado, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

O município de Canoinhas possui o Plano Municipal de Saúde (2018), este 

apresenta a situação atual e propõe ações para o período de 2018 a 2021. Também 

retrata  a história e os aspectos sociais que interferiram na saúde da população.  

No total, o município possui nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas 

na região urbana e doze na região interiorana, como mostra a Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. No Plano Municipal de Saúde (2018), a Unidade Básica Marcílio Dias 

estava  localizada na região interiorana, no entanto, a Unidade pertence a área urbana.  

A distribuição das Unidades Básicas de Saúde no perímetro urbano e na área 

rural estão  representados nos mapas a seguir: 

 

 



  
 
 

               
 

P á g i n a  | 173 
                                                           

Mapa 37: Mapa  de localização e abrangência de equipamentos de saúde urbano
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Mapa 38: Mapa  de localização e abrangência de equipamentos de saúde municipal
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Segundo o Ministério da saúde, em maio de 2019, a cobertura de atenção 

básica é de 48,85% e das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) era de 69,87%. 

Segundo os dados apresentado na Tabela 38, todas as Unidades Básicas de Saúde 

existentes no município conseguem atender a demanda atual. Apesar de todos os 

edifícios serem da Prefeitura Municipal, apenas cinco unidades (cerca de 24%) permitem 

ampliação da equipe (Unidade Alvino Muhlmann – Alto da Tijuca, Ervino Treml - Água 

Verde, Arroios, Paula Pereira e Pinheiros), o que pode prejudicar a oferta de serviços 

caso a demanda aumente. Atualmente, a Unidade de Saúde Jair Côrte – Piedade, 

localizada na área urbana, possui projeto de ampliação do espaço físico.  

Para verificar se as equipes que atuam na Atenção Básica conseguem atender 

a demanda existente, foram considerados os parâmetros dispostos do item 3.3 do 

Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério 

da Saúde: “população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família 

(eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os 

princípios e diretrizes da Atenção Básica”.  

Para o município de Canoinhas, foi adotada a média entre os limiares previstos 

na Portaria de Consolidação nº 5/2017, isto é, uma equipe pode atender até 2.750 

pessoas, os resultados são apresentados na Tabela 38. Com base nessa análise, é 

possível observar que a maior parte das Unidades de Saúde Básica não atendem à 

demanda da população adscrita, apenas as USB Alvino Muhlmann - Alto Da Tijuca,  Jair 

Côrte – Piedade e Marcílio Dias apresentam capacidade de atendimento.  

É importante ressaltar que, algumas unidades de saúde não foram analisadas 

devido à inexistência de dados no Plano Municipal de Saúde (2018), seja por não 

apresentar população adscrita existente (cadastro) e/ou por não haver equipe fixa, 

inviabilizando sua leitura.  
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Tabela 38: Unidades de Saúde Básicas existentes no Município de Canoinhas 

Unidade de Saúde Básica Região 

População 
adscrita 

existente 
(cadastro) 

Nº de 
equipes 

de 
saúde 

Número de 
pessoas 

atendidas 
pela equipe 

Atende a 
demanda 

atual? (sim 
ou não) 

O prédio 
permite 

ampliação 
da equipe? 

Existe projeto 
de ampliação 

física? 

Edifício 
próprio 

ou 
alugado? 

Alvino Muhlmann - Alto Da Tijuca Urbano 2498 1 2498 Sim Sim Não Próprio 

Campo da Água Verde Urbano 16937 3 9517 Sim Não Não Próprio 

Central Urbano 10822 2 6822 Sim Não Não Próprio 

COHAB I Urbano 4505 1 2913 Sim Não Não Próprio 

Ervino Treml - Água Verde Urbano 3150 1 3150 Sim Sim Não Próprio 

Eurico Paul- Cristo Rei Urbano 5981 1 5318 Sim Não Não Próprio 

Jair Côrte - Piedade Urbano 4350 2 4350 Sim Não Sim Próprio 

Willy Radke - Alto das Palmeiras Urbano 7700 1 3223 Sim Não Não Próprio 

Anta Gorda Rural X 0 X Sim Não Não Próprio 

Arroios Rural X 1 X Sim Sim Não Próprio 

Barra Mansa Rural X 1 X Sim Não Não Próprio 

Bonetes Rural X 0 X Sim Não Não Próprio 

Fartura Rural X 0 X Sim Não Não Próprio 

Felipe Schmidt Rural (Distrito) 2208 0 (Distrito) 2208 Sim Não Não Próprio 

Marcílio Dias Urbano (Distrito) 1859 1 (Distrito) 1859 Sim Não Não Próprio 

Paciência Dos Neves Rural X 1 X Sim Não Não Próprio 

Parado Rural X 0 X Sim Não Não Próprio 

Paula Pereira Rural (Distrito) 1809 0 (Distrito) 1809 Sim Sim Não Próprio 

Pinheiros Rural (Distrito) 3368 1 (Distrito) 3368 Sim Sim Não Próprio 
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Unidade de Saúde Básica Região 

População 
adscrita 

existente 
(cadastro) 

Nº de 
equipes 

de 
saúde 

Número de 
pessoas 

atendidas 
pela equipe 

Atende a 
demanda 

atual? (sim 
ou não) 

O prédio 
permite 

ampliação 
da equipe? 

Existe projeto 
de ampliação 

física? 

Edifício 
próprio 

ou 
alugado? 

Rio da Areia do Melo Rural X 1 X Sim Não Não Próprio 

Taunay Rural X 0 X Sim Não Não Próprio 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas (2018) 

Gráfico 8: Número de pessoas atendidas nas Unidades de Saúde Básicas existentes no Município de Canoinhas e por número de equipes, conforme legislação vigente 

Unidade de Saúde Básica Região 

População 
adscrita 

existente 
(cadastro) (¹) 

Nº de 
equipes de 

saúde (¹) 

Nº de pessoas 
atendidas pela 

equipe (¹) 

População 
por equipe (²) 

População 
por nº de 
equipe (³) 

População por 
nº de equipe x 

população 
adscrita (4) 

Atende a 
demanda 
atual? (5) 

Alvino Muhlmann - Alto Da Tijuca Urbano 2498 1 2498 2750 2750 -252 Sim 

Campo da Água Verde Urbano 16937 3 9517 2750 8250 8687 Não 

Central Urbano 10822 2 6822 2750 5500 5322 Não 

COHAB I Urbano 4505 1 2913 2750 2750 1755 Não 

Ervino Treml - Água Verde Urbano 3150 1 3150 2750 2750 400 Não 

Eurico Paul- Cristo Rei Urbano 5981 1 5318 2750 2750 3231 Não 

Jair Côrte - Piedade Urbano 4350 2 4350 2750 5500 -1150 Sim 

Willy Radke - Alto das Palmeiras Urbano 7700 1 3223 2750 2750 4950 Não 

Anta Gorda Rural X 0 X 2750 0 X X 

Arroios Rural X 1 X 2750 2750 X X 

Barra Mansa Rural X 1 X 2750 2750 X X 

Bonetes Rural X 0 X 2750 0 X X 
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Unidade de Saúde Básica Região 

População 
adscrita 

existente 
(cadastro) (¹) 

Nº de 
equipes de 

saúde (¹) 

Nº de pessoas 
atendidas pela 

equipe (¹) 

População 
por equipe (²) 

População 
por nº de 
equipe (³) 

População por 
nº de equipe x 

população 
adscrita (4) 

Atende a 
demanda 
atual? (5) 

Fartura Rural X 0 X 2750 0 X X 

Felipe Schmidt Rural (Distrito) 2208 0 (Distrito) 2208 2750 0 X X 

Marcílio Dias Urbano (Distrito) 1859 1 (Distrito) 1859 2750 2750 -891 Sim 

Paciência Dos Neves Rural X 1 X 2750 2750 X X 

Parado Rural X 0 X 2750 X X X 

Paula Pereira Rural (Distrito) 1809 0 (Distrito) 1809 2750 X X X 

Pinheiros Rural (Distrito) 3368 1 (Distrito) 3368 2750 2750 618 Não 

Rio da Areia do Melo Rural X 1 X 2750 2750 X X 

Taunay Rural X 0 X 2750 X X X 

 
(¹) Dados disponibilizados no Plano Municipal de Saúde de Canoinhas (2018).  
(²) O item 3.3 do anexo 1 do anexo XXII da Portaria de Consolidação MS n.º 2 recomenda uma população adscrita por equipe de Atenção Básica entre 2.000 a 3.500 pessoas. No caso de Canoinhas 
foi adotado o limiar médio, isto é, 2.750 pessoas por equipe.  

 (3) Número total de pessoas recomendadas para serem atendidas conforme o número de equipes de saúde disponíveis na USB. 

(4) Diferença entre a população adscrita existente e população adscrita recomendada (por equipes existentes). O vermelho representa que não atende a legislação vigente, o verde atende a 
legislação e o “X” não foi possível calcular, uma vez que não possui informações suficientes.  

(5) O “X” representa que não foi possível analisar devido a indisponibilidade de dados.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas (2018), adaptado por URBTECTM (2019)
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De acordo com a secretaria de saúde do município, a atualmente não se tem 

um número de pessoas adscritas na maioria das unidades interioranas, demarcadas com 

X na terceira coluna da tabela acima, uma vez que essas unidades não possuem equipe 

fixa, apenas rotativa. A baixo segue tabela com a agenda de atendimento atual das 

equipes nas unidades interioranas. 

Tabela 39: Cronograma de atendimento das áreas interioranas 

UNIDADE DE SAÚDE 

ATENDIMENTO MÉDICO 
ATENDIMENTO DE 

ENFERMAGEM 

Dia da 
Semana 

Horário 
Dia da 

Semana 
Horário 

ANTA GORDA 3ª feira 13h30min - - 

ARROIOS 2ª feira 13h30min 2ª à 6ª feira 
8h às 12h e 13 

às 17h 

BARRA MANSA 2ª feira 08h 2ª feira 
07h às 12h e das 

13h às 16h 

BONETES 4ª feira 13h30min - - 

FARTURA 3ª feira 10h 2ª à 6ª feira 
8h às 12h e 13 

às 17h 

FELIPE SCHMIDT 6ª feira 13h30min 2ª à 6ª feira 7h às 13h 

MARCÍLIO DIAS 2ª e 5ª feira 08h 2ª à 6ª feira 07h às 13h 

PACIÊNCIA DOS 
NEVES 

3ª feira 08h 2ª à 6ª feira 
8h às 12h e 13 

às 17h 

PARADO 5ª feira  10h  - - 

PAULA PEREIRA 6ª feira 08h30 - - 

PINHEIROS 4ª feira 08h 
3ª, 4ª e 6ª 

feira 
08h às 12h e das 

13h às 17h 

RIO DA AREIA DO 
MEIO 

5ª feira 13h30min 5ª feira 

08h às 
11h30min e das 

12h30min às 
17h 

TAUNAY 5ª feira 08h - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Canoinhas, editado por URBTEC 2019. 

 

Com a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Municipal, assinado em 

2008, o município assumiu a gestão plena do SUS junto aos prestadores de serviços SUS, 
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dentre eles a gestão dos recursos SUS vinculados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas–

HSCC. Em parceria, dispõe de plantão presencial 24 horas por dia, com médicos 

obstetras e pediatras, na maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Os demais 

termos de parcerias estão vinculados aos atendimentos da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Associação de 

Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras Drogas – ARAD e Associação de 

Pacientes Oncológicos de Canoinhas e região – APOCA. 

O município conta com o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISAMURC. 

Conforme informações disponibilizadas no site do CISAMURC, o Consórcio foi fundado 

em 07 de abril de 2000 e o início das atividades foram no dia 5 de março de 2001. Teve 

por objetivo melhorar a capacidade e eficiência do SUS, uma vez que garante assistência 

médica especializada através de “consultas e exames de média e alta complexidade, 

proporcionando à população dos municípios consorciados atendimentos geralmente 

não disponível no sistema público”. Atualmente, o consórcio é formado por dez 

municípios, incluindo Canoinhas.  

Além dos equipamentos citados anteriormente, o Poder Público também 

fornece outros serviços, conforme apresentado na Tabela 40. Todos eles estão alocados 

em edifícios próprios da Prefeitura Municipal, no entanto, nenhum deles permite 

ampliação de equipe, o que pode prejudicar a oferta e a qualidade de serviços. Não 

existem dados suficientes para estimar se esses serviços conseguem atender a demanda 

existente.  

Tabela 40: Unidades/setores de saúde  

Unidades/ Setores 
O prédio permite 

ampliação da 
equipe? 

Existe projeto 
de ampliação 

física? 

Edifício 
próprio ou 
alugado? 

Almoxarifado Central Não Não Próprio 

Ambulatório de Epidemiologia Não Não Próprio 

Central de Regulação Não Não Próprio 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Não Não Próprio 

Centro de Especialidades Odontológicas - CEO II Não Não Próprio 

Centro Integrado de Saúde Bucal - CISB Não Não Próprio 

Farmácia Municipal Campo da Água Verde Não Não Próprio 

Farmácia Municipal Central Não Não Próprio 
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Unidades/ Setores 
O prédio permite 

ampliação da 
equipe? 

Existe projeto 
de ampliação 

física? 

Edifício 
próprio ou 
alugado? 

Laboratório Municipal Não Não Próprio 

Policlínica Não Não Próprio 
Programa Psicossocial para Crianças e 
Adolescentes Não Não Próprio 
SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência Não Não Próprio 

Setor de Controle de Zoonoses Não Não Próprio 

UPA 24h - Unidade de Pronto Atendimento Não Não Próprio 
Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas (2018), adaptado por URBTECTM (2019) 

A cidade de Canoinhas também possui uma Unidade de Pronto Atendimento 

Municipal – UPA 24h, localizado no bairro Centro. No total, estão alocados quarenta e 

quatro servidores efetivos, dois contratados, bem como médicos terceirizados 

(plantonistas). Conforme disposto no  Plano Municipal de Saúde (2018), a UPA conta 

com dois médicos a disposição vinte e quatro horas por dia, um terceiro médico em 

horários de pico, além do sobreaviso de especialidades  (ortopedia, clínica médica, 

cirurgia geral, anestesiologia, neurocirurgia e neuroclínica), também existe sobreaviso 

de análises clínicas. Para urgências e emergências, Canoinhas possui o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência/Unidade de Suporte Básico – SAMU/USB e Unidade de 

Suporte Avançado, ambos regulados pela Central de Regulação Estadual de Joinville.  

Conforme o Plano Municipal de Saúde (2018), no ano de 2016, foi implantado 

o Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde e Humanização – NMEPSH. O 

Núcleo vem desenvolvendo ações na educação, inclusive atuou e estruturou o Plano 

Municipal de Educação Permanente em Saúde, contendo ações prioritárias para o 

aperfeiçoamento e valorização dos recursos humanos.  

De acordo com o Plano Municipal de Saúde (2018-2021), o perfil de 

mortalidade de residentes no município é semelhante ao “padrão” nacional. Cerca de 

30,61% de todas as mortes são causadas por doenças do aparelho circulatório, sendo a 

principal causa as doenças cerebrovasculares (10,20%). O segundo grupo que mais causa 

óbito é por neoplasias que representa 20,15% do total, especialmente os cânceres de 

pulmão e de lábio. As doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas representam 

12,50% do total de mortes em Canoinhas. Entre o período de 2011 e 2016, houve um 
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aumento desse grupo, o que pode ser causado pela alimentação inadequada da 

população. As doenças que afetam o aparelho respiratório estão na quarta colocação 

com, aproximadamente, 10,97% do total.  

Conforme afirmado no Plano Municipal de Saúde (2018), apesar das 

dificuldades e limitações de oferta do estado e do município, o SUS é estruturado para 

atender a todos os seus cidadãos. Nos últimos anos, o Poder Público vem investindo em 

ações para ampliar o acesso ao sistema de saúde e melhorar sua qualidade, através da 

organização do sistema. Essa tendência está prevista no próprio Plano, através das ações 

propostas no programa anual de saúde, a serem adotadas até 2021.  

 SEGURANÇA PÚBLICA  

Segundo a lei n° 13.675/2018, artigo 2°, a segurança pública é dever do Estado 

e responsabilidade de todos, sendo que a União, Estados e Municípios devem em seu 

âmbito, cumprir com suas atribuições legais. Em Canoinhas, a segurança pública é 

atribuição do Estado de Santa Catarina, realizada através do convênio com a Polícia 

Militar do estado.  A lei n° 03/2018, renovou a parceria entre as instituições, viabilizando 

o repasse de pouco mais de 95 mil reais ao 3° batalhão da Policia Militar de Santa 

Catarina (2° região da polícia militar - Lages), segundo reportagem divulgada no site da 

prefeitura de Canoinhas em 08/03/2018.  

A estrutura física do município de canoinhas é composta por duas delegacias, 

sendo uma da Polícia Militar e outra da Polícia Civil, sede do 3° batalhão da Polícia 

Militar, Posto da Polícia Militar Ambiental e posto da Polícia Militar Rodoviária, uma 

unidade do corpo de bombeiro, três unidades do CONSEG (Conselho de segurança) nos 

bairros, Campo do Água Verde, Marcílio Dias e Piedade, uma unidade prisional, 

localizada no bairro Piedade, e 9 câmeras de segurança espalhadas pela região central 

da cidade. É possível visualizar a localidade dos equipamentos no mapa ao final deste 

capítulo.  

A unidade prisional de Canoinhas está localizada no bairro Piedade, sudoeste 

do perímetro urbano, implantada em área doada pelo município ao governo de Santa 
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Catarina com 12.227,38m2, instituída na Lei Ordinária 3878/2005. Segundo o sistema 

Geopresídios, financiado pelo Conselho Nacional de Justiça, dados de 10/07/2019, a 

unidade prisional considerada em ruins condições possui 29 agentes penitenciários, tem 

capacidade para 109 detentos, no entanto, no momento a lotação atual é de 151 

detentos, todos do sexo masculino. A unidade está inserida na Zona Residencial 1 (ZR1), 

área destina a usos exclusivo residencial e serviços correlatos, conforme descrito na 

tabela abaixo, a proximidade de um equipamento dessa natureza em área residencial 

pode trazer conflitos e perturbações ao entorno.  A seguir imagem área da implantação 

da unidade prisional e residências localizadas aos redores.  

Tabela 41:Usos permitidos, permissíveis, tolerados e proibidos da ZR1 

ZR1 

Usos Permitidos  
Usos 

Permissíveis Usos Tolerados 
Usos 

Proibidos 
Residencial unifamiliar isolado 

Comunitário 2 
Uso agropecuário 
Uso extrativista  

Todos os 
demais usos 

Residencial  unifamiliar em série 
Residencial Multifamiliar 

Residencial coletivo 
Comunitário 1 

Residencial Transitório 1 
Serviço Vicinal 

 

Fonte: Plano Diretor de Canoinhas vigente, elaborado pela Urbtec. 

Figura 34:Implantação da unidade prisional em área residencial 

 

Fonte: Google Earth 2019
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Mapa 39:Localização dos equipamentos de segurança
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 SERVIÇOS FUNERÁRIOS  

O município de Canoinhas possui 2 cemitérios municipais, no distrito sede, um localizado 

no bairro Alto das Palmeiras e outro no Bairro de Marcílio Dias, ambos não possuem 

licenciamento ambiental, sendo que o cemitério de Marcílio Dias está inserido em área 

de influência de preservação ambiental de nascente,  não havendo projeto de 

ampliação, adequação ou desativação dos cemitérios consolidados até o momento. O 

município ainda possui outros 19 cemitérios nas seguintes localidades: Campo dos 

Pontes, Pinheiros, Serra das Mortes, Arroios, Paciência dos Neves, Barra Mansa, Estação 

Paciência, Santa Leocádia, São José do Tamanduá, Anta Gorda, Paula Pereira, Felipe 

Schmidt, São Miguel Rio da Areia, Cemitério Moissa (Rio da Areia do Meio), Rio dos 

Poços, Rio da Areia de Baixo, Cemitério da Comunidade de Sereia, Fartura e Taunay. 

Na tentativa de frear a contaminação do lençol freático, a câmera municipal 

aprovou a lei n° 6191/2018, a qual determina que as funerárias impermeabilizem os 

corpos com invólucro absorvedor e retentor de necrochorume. O município possui 1 

cemitério particular, o cemitério Jardim das Hortências, localizado no bairro Industrial I, 

o único com licenciamento ambiental.  

Segundo a secretaria de meio ambiente, o município não atende à demanda de 

atendimento. Afim de minimizar o problema, em 2016 o município realizou um laudo 

de levantamento de sepulturas em mal estado de conservação onde se constou o 

abandono por mais de 10 anos, pois conforme lei n° 2194/1989 essas sepulturas 

poderão ser reutilizadas. De acordo com o laudo elaborado pela empresa PR & GB 

Comércio e serviços LTDA -ME existiam 278 sepulturas abandonadas passíveis de reuso. 

A baixo  o mapa com a localização dos equipamentos de serviços funerários de 

Canoinhas. 
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Mapa 40: Mapa  de localização de equipamentos funerários municipais 
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 Mapa 41: Mapa  de localização de equipamentos funerários urbanos 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 188 
                                                           

 LAZER E CULTURA E ESPORTES 

Dentre os pontos negativos levantados junto à comunidade em oficina 

realizada em 24/07/2019, os equipamentos relacionados a lazer foram apontados 

escassos, principalmente nos bairros. A população também solicita a implantação de um 

parque urbano, segundo depoimento dos munícipes, a população atualmente fazem 

caminhadas e corridas na Av. Rubens Ribeiro da Silva, próximo ao portal, e nas 

dependências do parque de exposições, no bairro Piedade, periférico a região central, 

além da BR 280. 

A infraestrutura de lazer e esporte de Canoinhas é composta por 13 academias 

ao ar livre, a maioria espalhadas pela área urbana, 5 campos de futebol comunitários, 

21 ginásios ou quadras escolares, o Estádio Municipal Benedito Therezio de Carvalho Jr, 

a praça Lauro Muller, Praça Oswaldo de Oliveira, Praça do Contestado, além de outras  

situadas na área central, além de algumas outras distribuídas pelos bairros, e o Parque 

de exposições Ouro Verde, o parque é a única infraestrutura existente para a realização 

de shows, feiras, etc.  Segundo a Secretaria de planejamento, existe uma intenção de 

implantação de um parque urbano nas dependências da antiga extratora de argila, no 

bairro Campo do Água Verde, área com recorrente episódios de alagamento, a criação 

de um lago poderia ser recurso eficiente de contenção de cheias para a região da cidade.  

Abaixo segue o mapa com a localização dos equipamentos de lazer e esporte, e a região 

do projeto do futuro parque.  
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Mapa 42: Mapa  de localização de equipamentos de lazer e esportes municipais
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Mapa 43: Mapa  de localização de equipamentos de lazer e esportes urbanos
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 ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES   

A distribuição de energia elétrica em Canoinhas é de responsabilidade da CELESC 

( Centrais de Energia Elétrica de Santa Catarina), a região é abastecida pela linha de 

transmissão do tronco norte, e atualmente existem 2 subestações de energia no 

município, a subestação Canoinhas e a subestação Canoinhas da localidade de Rio da 

Areia, em fase de implantação. 

 Canoinhas é uma região com forte atividade de reflorestamento, segundo a 

CELESC, existe grande demanda de manutenção em regiões de reflorestamento 

irregular de eucalipto nas proximidades da infraestrutura da rede de distribuição de 

energia, pois o contato da vegetação com a rede causam o rompimento dos cabos. Desta 

forma, a companhia solicita atenção especial aos municípios para a criação de legislação 

restritiva ao uso do solo das áreas de influência da rede elétrica, evitando assim cortes 

de energia e instabilidade no abastecimento.   

Com relação a comparação temporal, de março de 2010 a março de 2019, do 

número de pontos de abastecimento de energia e consumo em MW/h, o serviço teve 

um crescimento na demanda de aproximadamente 21% de energia, com destaque ao 

uso industrial. Neste período, foram formalizados mais 3.430 novos pontos de consumo. 

De acordo com os dados extraídos do site da CELESC, Canoinhas apresenta em média 

um consumo mensal de 14 000 KW/h, e segundo o IBGE em 2010, 96,96% da área 

urbana era atendida com energia elétrica. A Gráfico 9 ilustra os dados sobre o 

abastecimento elétrico de Canoinhas. 
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Gráfico 9:Consumo e pontos de abastecimento de energia elétrica de Canoinhas 

USO 
N° DE FATURAS CONSUMO MWh 

mar/10 mar/19 mar/10 mar/19 

Residencial 13383 16151 2.046 2.645 

Industrial 645 847 5.503 939 

Comercial 1494 1879 1.491 1.638 

Rural 3664 3698 1.307 2.213 

Poder 
Público 

157 189 247 257 

Iluminação 
Pública 

1 1 262 384 

Serviço 
Público 

14 21 246 248 

Próprio 3 3 5 9 

Revenda 0 0 - - 

Industrial I 0 2 - 5.240 

Industrial II - - - 506 

Total 19361 22791 11.108 14.079 

 

Fonte: site CELESC acesso 04/08/2019, elaborado pela Urbtec. 

 

Canoinhas é atendida pela distribuição de sinal 4G pelas operadoras, Claro, Tim, 

Oi e  Vivo, segundo site da Anatel, como política de inclusão digital em 2018, o município 

em parceria com a empresa Lantec IDSUL Informática disponibilizou em praças públicas 

o sinal gratuito de wi-fi, com capacidade de 200 acessos simultâneos. O município possui 

uma agência dos Correios, cinco emissoras de rádio. A seguir o mapa com a 

infraestrutura disponível no município de abastecimento de energia elétrica e 

telecomunicações disponibilizado pela secretaria de planejamento. 
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Mapa 44: Mapa  de localização  de infraestrutura  de energia e telecomunicações 
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 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

 PRINCIPAIS ACESSOS A CANOINHAS 

Canoinhas, devido sua localização no Planalto Norte do Estado de Santa 

Catarina, é um ponto de interesse nas movimentações ao longo da divisa do próprio 

Estado com o sul do Estado do Paraná. Em 2016, segundo o IBGE, 4,15% da população 

ocupada de Canoinhas era envolvida em atividades relacionadas a logística, descritas 

como “Transportes, armazenagem e correio” 

Conhecida como a “Capital Mundial da Erva-Mate”, a cidade é um ponto de 

conexão entre a Região Metropolitana de Curitiba com o norte do Estado de Santa 

Catarina. Sua posição geográfica intercepta a rodovia federal BR-280 e as rodovias 

estaduais SC-120 e SC-477, esta última que conecta a cidade de Canoinhas à cidade de 

Blumenau, no Vale do Itajaí.  

O município ainda conta com relação próxima com a cidade de Três Barras-SC, 

de onde dista cerca de 12 quilômetros. Três Barras representa o acesso à Canoinhas via 

o Estado do Paraná, onde a cidade mais próxima é São Mateus do Sul-PR. Estes e os 

demais acessos ao município serão detalhados a seguir. 

▪ Acessos rodoviários 

Canoinhas se encontra próximo à divisa do Estado do Paraná, no denominado 

Planalto Norte de Santa Catarina, possuindo acesso via rodovias que ligam cidades 

paranaenses com cidades catarinenses, assim como dando origem à rodovias que ligam 

a cidade à outras regiões do estado.  

A principal rodovia que cruza o município é a BR-280, de leste à oeste, 

tangenciando a porção sul da sede de Canoinhas. A BR-280 é uma rodovia federal 

transversal, que conecta toda a porção norte do Estado de Santa Catarina e ainda 

percorre trechos ao sul do Estado do Paraná. Com início em São Francisco do Sul, a BR-

280 atravessa Joinville, Mafra, Canoinhas e segue para o oeste do estado, passando por 

Porto União até Dionísio Cerqueira, na divisa de Santa Catarina com a Argentina. A 
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rodovia tem destaque em termos de transporte regional por conectar a divisa entre os 

estados de Santa Catarina e Paraná ao polo urbano de Joinville e ao porto de São 

Francisco do Sul. 

Além da BR-280, o município ainda conta com o início da rodovia Estadual SC-

477, que conecta Canoinhas à Blumenau via Papanduva, Timbó e Indaial, e com trecho 

da SC-120, que conecta a cidade com Três Barras, via BR-280, e que acessa a cidade na 

porção rural sul, trecho que se encontra em leito natural. Segundo mapa rodoviário do 

DEINFRA (2018), as cidades de Canoinhas e Três barras são conectadas mais 

diretamente por meio de uma rodovia municipal pavimentada. 

A cidade de Três Barras tem relação próxima com Canoinhas, devido sua 

posição geográfica. Nesse sentido, o acesso à Canoinhas via o Estado do Paraná passa 

por Três Barras, que conecta a rodovia estadual PR-151 com a rodovia estadual SC-120 

até a BR-280, de norte à sul. A PR-151 representa a continuação da SC-120, passando 

por Ponta Grossa e Castro, importantes polos industriais do Estado do Paraná.  

Os acessos rodoviários estão ilustrados no mapa abaixo: é possível observar a 

cobertura viária do eixo federal, cumprindo papel de mobilidade através do município e 

das rodovias estaduais garantindo acessibilidade ao restante do estado.  

▪ Acessos ferroviários 

Canoinhas é atravessada pela ferrovia que conecta Passo Fundo-RS, Porto 

União-SC, Mafra-SC, Joinville-SC e São Francisco do Sul-SC. A ferrovia, mais conhecida 

como Ferrovia do Contestado, é uma concessão federal para a empresa Rumo-ALL e faz 

parte da Malha Ferroviária Sul, mas está desativada desde o final dos anos 1990. O 

trecho entre Marcelino Ramos-RS e Mafra-SC conta com 613 quilômetros de ferrovia. 

De acordo com Goularti Filho (2009), a Linha Ferroviária entre Mafra-SC e São Francisco 

do Sul-SC estava em atividade em 2009 e transportava em sua maioria grãos e produtos 

da agroindústria.  
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Mapa 45: Mapa  de Acessos municipais
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 INFRAESTRUTURA E HIERARQUIA VIÁRIA 

De acordo com a lei municipal n° 064/2018 sobre o Sistema Viário, as vias que 

integram o sistema viário municipal são classificadas nas seguintes categorias: I) Vias 

Marginas, II) Vias Estruturais, III) Vias Conectoras, IV) Vias Coletoras, V) Vias Locais e VI) 

Vias Especiais. 

As vias Marginas estão localizadas as margens da BR 280, paralelas ao trecho 

que tange o perímetro urbano. As vias Estruturais são aquelas vias de trânsito mais 

fluido e que fazem ligações entre regiões mais distantes. As vias Conectoras são vias 

suplementares as vias Estruturais, e são corredores de ligação entre bairros. Vias 

Coletoras são aquelas que conduzem o fluxo das vias locais as vias estruturais ou 

conectoras. As vias locais possuem fluxo calmo e servem de acesso aos lotes. As vias 

especiais são aquelas de acesso a lotes enclausurados ou outras classificadas pelo poder 

público. O mapa a seguir ilustra a hierarquia viária urbana. 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 198 
                                                           

Mapa 46: Mapa  de hierarquia  viária
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 FROTA VEICULAR E ÍNDICE DE MOTORIZAÇÃO  

A frota de veículos de um município está diretamente conectada às dinâmicas 

econômicas e aos padrões de mobilidade da região. Sendo assim, ao estudar o perfil da 

frota de veículos de Canoinhas, pode-se traçar um panorama da divisão modal na posse 

de veículos no município, comparando-o à dados estaduais e nacionais. 

Com a análise dos dados de frota3 da última década, de 2009 a 2018, são 

apresentadas taxas de crescimento acumulados em torno de 169,23% para o Município 

de Canoinhas, 163,69% para o Estado de Santa Catarina e de 169,72% para o Brasil.  

Estes números demonstram que a frota do município, do Estado e do País, 

quase duplicaram nesta última década. O Município de Canoinhas em 2009 registrou a 

propriedade de 22.774 veículos sendo que em 2018 este total passou para 38.540 

veículos, um aumento de 15.766. 

Gráfico 10 : Total de veículos entre 2009-2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

 

 

 

3 Cadastramento de veículos no município realizado pelo Ministério das Cidades, Departamento Nacional 

de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de 

Estatística de Trânsito/SINET. 

Data Canoinhas Santa Catarina Brasil

2009 22.774 3.147.722 59.361.642

2010 24.900 3.414.195 64.817.974

2011 27.079 3.679.482 70.543.535

2012 29.385 3.940.467 76.137.191

2013 31.448 4.201.255 81.600.729

2014 33.482 4.445.951 86.700.635

2015 34.954 4.623.582 90.682.506

2016 36.120 4.772.160 93.867.016

2017 37.266 4.947.058 97.091.956

2018 38.540 5.152.615 100.746.553
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A taxa média de crescimento da frota ficou em torno de 5,40% a.a. para 

Canoinhas, 5,05% a.a. para Santa Catarina e 5,43% a.a. para o Brasil no período 

mencionado. Observa-se que, apesar das taxas anuais elevadas, há uma retração desta 

entre os anos de 2015 a 2018, devido à recessão do país neste período, sendo o setor 

automotivo um dos mais impactados por ela. Com isto, a taxa entre o período de 2015 

e 2018 se firmou entre 3,31% a.a. para o Município, 3,68% a.a. para o Estado e 3,57% 

a.a. para o Brasil. 

Gráfico 11: Taxa de crescimento anual de veículos da década, 2008-2018 

 
Fonte: Baseado em Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

A comparação da taxa de crescimento anual dos veículos entre unidades 

federativas mostra uma proximidade na evolução dos dados, destacando a influência 

das políticas federais e estaduais na realidade de Canoinhas.  

Sendo assim, o padrão de mobilidade do Município de Canoinhas é voltado para 

o automóvel, de maneira similar aos perfis do Brasil e do Estado, como apresentam os 

gráficos a seguir. Observa-se que, em 2018, a frota do município é composta por 56,8% 

de automóveis, 21,7% de motocicletas e 4,3% de caminhões, uma distribuição muito 

similar à de Santa Catarina que também mantém uma predominância de automóveis, 

cerca de 57% do total da frota do mesmo. 
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É importante notar que, para a contabilização de cada modal, foram agrupados 

veículos similares, dentro da caracterização da frota realizada pelo DENATRAN. Nesse 

sentido o número de caminhões se refere ao número de caminhões mais a quantidade 

de caminhões-trator na cidade; o número de caminhonetes se refere às caminhonetes 

mais a quantidade de camionetas; ao número de ônibus foi adicionada a quantidade de 

micro-ônibus, e; ao número de motocicletas foram adicionadas a quantidade de 

motonetas e ciclomotores.  

Gráfico 12: Distribuição dos veículos por tipologia para o Município de Canoinhas, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Gráfico 13: Distribuição dos veículos por tipologia para o Estado de Santa Catarina, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 13.165 1.292 2.235 153 5.336 593 22.774

2010 14.181 1.357 2.553 167 5.979 663 24.900

2011 15.247 1.401 2.925 166 6.587 753 27.079

2012 16.550 1.477 3.235 189 7.057 877 29.385

2013 17.796 1.518 3.591 197 7.342 1.004 31.448

2014 19.016 1.596 3.856 207 7.655 1.152 33.482

2015 19.909 1.641 4.011 228 7.896 1.269 34.954

2016 20.541 1.655 4.195 236 8.048 1.445 36.120

2017 21.176 1.651 4.448 250 8.163 1.578 37.266

2018 21.877 1.638 4.690 261 8.362 1.712 38.540

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 1.832.656 150.243 266.393 22.542 775.711 100.177 3.147.722

2010 1.982.129 159.460 298.256 23.948 838.555 111.847 3.414.195

2011 2.127.607 168.245 332.435 25.408 901.092 124.695 3.679.482

2012 2.281.766 175.879 368.198 26.810 949.969 137.845 3.940.467

2013 2.428.891 184.743 408.300 28.070 995.949 155.302 4.201.255

2014 2.560.638 192.659 450.773 29.458 1.039.062 173.361 4.445.951

2015 2.655.083 195.426 481.513 30.124 1.071.644 189.792 4.623.582

2016 2.733.827 196.963 510.741 30.610 1.094.550 205.469 4.772.160

2017 2.827.795 200.072 544.962 31.392 1.118.677 224.160 4.947.058

2018 2.934.826 205.237 584.862 32.003 1.148.930 246.757 5.152.615
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Gráfico 14: Distribuição dos veículos por tipologia para o Brasil, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Para o ano de 2018 a distribuição da frota de veículos por sua tipologia pode 

ser observada na tabela e gráficos abaixo. 

Gráfico 15: Distribuição da frota por tipologia, ano de 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 34.536.667 2.026.269 3.835.242 424.068 12.415.764 6.123.632 59.361.642

2010 37.188.341 2.143.467 4.285.690 451.989 13.950.448 6.798.039 64.817.974

2011 39.832.919 2.274.947 4.762.943 486.597 15.579.899 7.606.230 70.543.535

2012 42.682.111 2.380.780 5.238.656 514.980 16.910.473 8.410.191 76.137.191

2013 45.444.387 2.488.680 5.731.997 547.465 18.114.464 9.273.736 81.600.729

2014 47.946.504 2.588.905 6.245.779 574.104 19.242.804 10.102.539 86.700.635

2015 49.821.941 2.645.855 6.588.496 590.636 20.213.958 10.821.620 90.682.506

2016 51.296.982 2.684.227 6.880.333 601.522 20.942.633 11.461.319 93.867.016

2017 52.916.160 2.720.548 7.192.441 612.534 21.608.568 12.041.705 97.091.956

2018 54.715.488 2.766.097 7.555.090 627.058 22.339.110 12.743.710 100.746.553

Tipo Canoinhas Santa Catarina Brasil

Automóveis 21.877 2.934.826 54.715.488

Caminhões 1.638 205.237 2.766.097

Caminhonetes 4.690 584.862 7.555.090

Ônibus 261 32.003 627.058

Motocicletas 8.362 1.148.930 22.339.110

Outros 1.712 246.757 12.743.710

Total 38.540 5.152.615 100.746.553
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Gráfico 16: Distribuição dos Veículos por tipologia, Canoinhas ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018  
Adaptado por URBTECTM (2018) 

Gráfico 17: Distribuição dos Veículos por tipologia, Estado de Santa Catarina ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 
Adaptado por URBTECTM (2018) 
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Gráfico 18: Distribuição dos Veículos por tipologia, Brasil ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2017 
Adaptado por URBTECTM (2018) 

Em relação ao índice de motorização, que expressa à relação entre população 

e número de veículos, a cidade de Canoinhas apresenta 12,13 automóveis a cada 100 

habitantes em 2018, valor 53,09% menor ao índice do Estado e 53,77% inferior ao do 

Brasil. Entretanto com relação as motocicletas esta taxa é de 4,64 veículos para cada 

100 habitantes, no estado 10,12 e 10,71 para o país. 
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Gráfico 19: Taxa de motorização para cada 100 habitantes, Canoinhas ano 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 
Adaptado por URBTECTM (2019) 

Nesse sentido, pode-se considerar a taxa de motorização de Canoinhas 

razoavelmente baixa, se a compararmos ao restante do estado ou do país. No entanto, 

a taxa de crescimento da frota no município mantém uma média alta, mesmo com a 

dinâmica recessiva da economia desde 2015, o que pode ser considerado um alerta de 

possível cenário de alta motorização na cidade a longo prazo.  

 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL  

A acessibilidade é uma questão essencial na mobilidade urbana. O município 

deve garantir o acesso de todos os cidadãos aos espaços públicos de forma segura e  

autônoma, inclusive àqueles que apresentem alguma restrição de locomoção, como 

portadores de deficiência, idosos, gestantes ou lactantes. Assim, a acessibilidade deve 

ser vista e entendida como algo que deve ser incorporado às construções ou reformas 

públicas e privadas, de forma a atender as características de todas as pessoas.  

A acessibilidade está relacionada ao uso do transporte público, transposição de 

vias, utilização de equipamentos urbanos e áreas de lazer, bem como outras estruturas 

e serviços da cidade com segurança e com autonomia, ou seja, de forma geral a 
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acessibilidade está associada ao acesso às tarefas cotidianas ou de trabalho, de modo 

igualitário para todos os cidadãos. 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, estima-se que 23,9% da população brasileira tem algum 

tipo de deficiência, isto corresponde a uma parcela significativa da população. Para que 

todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independentemente de suas 

limitações, é necessário tornar os edifícios ou espaços públicos, de usos coletivos ou 

privados acessíveis. Este é um direito garantido que deve ser aplicado conforme normas 

e critérios definidos pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, “estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providencias”. Esta Lei pretende 

promover a acessibilidade através da criação de critérios e normas a fim de eliminar 

barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção/reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação, de modo a 

garantir acesso igualitário a todos os cidadãos. 

No art. 4 da Lei nº 10.098/2000, as vias públicas, parques e demais espaços 

públicos devem ser adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Os estacionamentos também devem ter vagas 

reservadas para elas nos acessos de circulação de pedestres (2% das vagas, no mínimo).  

Com relação ao mobiliário urbano, a Lei nº 10.098/2000 aborda que os sinais 

de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de 

sinalização devem estar dispostos de modo a facilitar e não impedir a circulação. Os 

semáforos podem estar equipados com mecanismos que emitam sinal sonoro suave 

para guiar a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. Na referida Lei ficam 

estipulados os requisitos necessários para a acessibilidade às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida nos edifícios públicos ou de uso coletivo e nos 

edifícios privados. 
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Na promoção da acessibilidade devem ser observadas as regras dispostas no 

Decreto nº 5.296/2004 e nas normas técnicas da ABNT. As vias, praças, logradouros, 

parques e demais espaços de uso público devem cumprir as exigências técnicas de 

acessibilidade da ABNT (art. 15). Os mobiliários urbanos devem garantir uma 

aproximação segura e uso por pessoas portadoras de deficiência visual, mental ou 

auditiva e aproximação ao alcance visual e manual das pessoas com deficiências físicas, 

como cadeirantes e a circulação livre de barreiras, considerando-se inclusive os 

estacionamentos. 

O artigo 16 da Lei nº 10.098/2000 determina que o transporte coletivo deve ter 

os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. No mais, 

o Poder Público deve promover a eliminação de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, 

de transporte e comunicação, mediante ajudas técnicas, além de apoio à pesquisa e das 

agências de financiamento (art. 20 e 21).  

A terceira edição da NBR 9.050 passou a ser válida a partir do dia 11 de outubro 

de 2015. Esta revisão teve por finalidade estabelecer “critérios e parâmetros técnicos a 

serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio 

urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade”. Nesta Norma 

pretendeu-se estabelecer ambientes, edificações, mobiliários, equipamentos urbanos 

ou elementos autônomos, seguros e independentes à maior parte da população. 

Na NBR 9.050/2015, os tipos de sinalização adotadas são: visual (realizada 

através de mensagens de textos, contrastes, símbolos ou figuras), tátil (realizada através 

de relevo, como textos, símbolos ou Braille) e/ou sonora (realizada através de recursos 

auditivos). 

A circulação externa abrange as calçadas e as vias exclusivas de pedestres, 

sendo que o piso deve seguir o que é estabelecido na Norma. Também, deve garantir 

uma faixa livre (passeio) para a circulação de pedestres, sem degraus. A NBR 9.050/2015 

também aborda a inclinação (transversal e longitudinal), as dimensões mínimas da 

calçada, o acesso ao lote, as obras sobre passeios, o dimensionamento das faixas livres, 

a travessia de pedestres em vias públicas, áreas internas de edificações ou espaços (uso 
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coletivo e privado) e sinalização da travessia. As passarelas para pedestres devem ter 

“rampas, ou rampas e escadas, ou rampas e elevadores, ou escadas e elevadores, para 

sua transposição”. As rampas, escadas e elevadores devem seguir esta Norma. Em 

relação as vagas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por 

idosos ou pessoas com deficiência, a NBR 9.050/2015 aborda sobre as condições das 

vagas, a circulação de pedestres em estacionamentos e a previsão de vagas reservadas.  

A seguir são abordados os critérios básicos para a largura das calçadas e 

implantação de pisos podotáteis e rampas, segundo os parâmetros definidos na NBR 

9.050/2015. 

▪ Largura das calçadas 

A largura das calçadas pode ser caracterizada em três faixas de uso, elas são: a) 

faixa de serviço; b) faixa livre; c) faixa de circulação.  

De acordo com a NBR 9.050/2015, a faixa de serviço tem como finalidade 

“acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou 

sinalização”. Recomenda-se largura mínima de 0,70 m. A faixa livre ou passeio é 

destinada exclusivamente aos pedestres, não pode ter obstáculos. Esta faixa deve ter 

inclinação transversal de 3%, ser contínua entre lotes e ter largura mínima de 1,20 m e 

altura livre de 2,10 m. A faixa de acesso é uma área de passagem da via pública para o 

lote, existente apenas em calçadas com larguras superiores a 2,0 m. Esta deve acomodar 

a rampa de acesso aos lotes lindeiros. 

Portanto, a largura mínima exigida para uma calçada é de 1,90 m e a altura livre 

recomendada é de 2,10 m. O mobiliário urbano alocado na faixa de serviço não deve 

interromper o fluxo de pedestres. As calçadas devem ser planas para garantir a 

segurança de todos os cidadãos. Também, de acordo com a NBR 9.050/2015, a 

sinalização tátil e visual direcional deve ser instalada quando houver ausência ou 

descontinuidade de linha-guia identificável, isto se aplica tanto em ambientes internos 

quanto externos.  

▪ Pisos podotáteis 
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Existem duas variações para a simbologia e padrão do piso podotátil, essas são 

direcional e de alerta. A primeira tem a função de direcionar o caminho ao deficiente 

visual mostrando-lhe por onde ele deve andar. Já a segunda, serve para alertá-lo de 

alguma coisa diferente que possa estar em seu trajeto, como por exemplo, um obstáculo 

ou uma travessia. 

A sinalização direcional tem que ser instalada no mesmo sentido de 

deslocamento das pessoas. Os contrastes visuais e táteis da sinalização direcional devem 

ter relevos lineares e regularmente dispostos de acordo com a Gráfico 20 e Figura 35. 

Gráfico 20: Dimensão da sinalização direcional 

 

Fonte: NBR 9.050/2015 
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Figura 35: Desenho técnico do piso podotátil direcional 

 

Fonte: NBR 9.050/2015 

A sinalização de alerta deve ser utilizada para indicar algum acontecimento ao 

longo do trajeto do usuário. As dimensões da sinalização de alerta estão descritas na 

Gráfico 21 e ilustradas na Figura 36. 

Gráfico 21: Dimensão da sinalização de alerta 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 
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Figura 36: Desenho técnico do piso podotátil de alerta 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O piso podotátil de alerta deve ser usado nas seguintes situações: 

• Informar à pessoa com deficiência visual sobre algum desnível ou 

situações de risco; 

• Orientar o correto posicionamento de pessoas com deficiência visual 

quando utilizar equipamentos, como por exemplo, elevadores, 

equipamentos de autoatendimento ou serviços; 

• Mudanças de direção ou diferentes percursos; 

• Início ou término de degraus, rampas e escadas; 

• Existência de patamares nas escadas e rampas; 

• Travessia de pedestres. 

▪ Rampas  

As rampas no espaço urbano têm a função de garantir a travessia segura entre 

dois lados de calçada para todos os usuários, devendo acontecer sempre quando houver 

a travessia sinalizada para pedestres. As rampas devem ser construídas na direção do 

fluxo para travessia de pedestres e respeitar uma inclinação máxima de 8,33% (1:12) no 

sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais, largura mínima de 

1,50m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação (1,20 m, mínimo). 

O desenho técnico desta rampa está ilustrado na Figura 37. 
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Figura 37: Desenho técnico de rampa 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O rebaixamento também pode ocorrer entre canteiros, sempre respeitando o 

mínimo de 1,50 m de altura e declividade de 8,33%, sendo que a largura da rampa deve 

ser igual ao comprimento da faixa de pedestres. A representação desta rampa está 

ilustrado na Figura 38. 

Figura 38: Desenho técnico de rampa entre canteiros 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 
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O rebaixamento ocorre quando não existe largura suficiente para a aplicação 

da rampa e da faixa livre (com largura mínima de 1,20 m). Nesse caso, admite-se que 

aconteça o rebaixamento total da calçada no nível da travessia, com largura mínima de 

1,50 m e inclinação máxima das rampas laterais de 5% (1:20), conforme ilustrado na 

Figura 39. 

Figura 39: Desenho técnico de rampa para calçada estreita 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

 

No âmbito municipal, a Lei 3514/2002 “Cria o programa de urbanização de 

passeios públicos com incentivo pelo município”. De acordo com a lei, o objetivo do 

programa é incrementar a urbanização da cidade de Canoinhas a partir de um plano de 

cooperação entre os proprietários de imóveis urbanos e o Poder Executivo do Município. 

O Artº5 deste instrumento dita sobre a referida cooperação, conforme descrito a seguir: 

I- Compete ao proprietário do imóvel urbano a aquisição de todo o material 
para a edificação ou melhoramento do passeio público que divisa com sua 
propriedade, observado o cronograma da obra fornecido por pessoa 
habilitada do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, 
especificamente relacionando o material, em espécie e quantidade 
necessários. 
II- Compete ao Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, 
a cessão da mão de obra para a realização dos serviços referidos. 
Parágrafo único. Para cumprir as disposições do inciso II deste artigo, poderá 
o Poder Executivo Municipal utilizar de funcionários públicos municipais 
habilitados para tal função, ou contratar pessoa jurídica destinada a 
prestação de tais serviços, respeitadas as regras previstas na Lei de Licitações. 
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Ainda de acordo com a lei, caso o proprietário não cumpra com o prazo 

estabelecido de 1 ano após a notificação, o Poder Executivo procederá a aplicação do 

IPTU progressivo no tempo adotando a majoração da alíquota do imposto no montante 

de 5%. 

A Lei Municipal 3896/2005 “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida e dá outras providências”. O instrumento trata dos elementos de urbanização, 

desenho e localização do mobiliário urbano, acessibilidade nos edifícios públicos e de 

uso coletivo assim como de uso privado, acessibilidade nos veículos de transporte 

coletivo, acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, dentre outros. 

O Código de Posturas do município de Canoinhas foi instituído pela Lei 

Complementar 21/2007. O instrumento trata no Artº 70 que “As calçadas públicas são 

de responsabilidade exclusiva dos proprietários, possuidores do domínio útil ou posse 

de imóveis, no tocante a sua construção, restauração, conservação e limpeza, 

observando as normas e padrões a serem fixados em legislação específica.” 

Em dezembro de 2016, o município instituiu a Lei ordinária 5954/2016 que 

normatiza a padronização das calçadas públicas em perímetro urbano conforme 

previsto no artigo 70 da Lei Complementar nº 21 de 20/12/2007 que instituiu o Código 

de Posturas do Município de Canoinhas. 

Na referida lei são estabelecidos as diretrizes para as calçadas e passeios, com 

a definição de padrões para o revestimento e prazos para adequação conforme os 

padrões estabelecidos. No Art. 3,º o Instrumento define ainda que os proprietários dos 

imóveis localizados em determinadas regiões da cidade estão sujeitos a aplicação de 

IPTU progressivo conforme descrito a seguir: 

Parágrafo 3º - Os proprietários de imóveis localizados no quadrilátero central 
mencionado no inciso IV do artigo 2º (Ruas: Marechal Floriano Peixoto, 
Eugênio de Souza, 12 de Setembro, 3 de Maio, inclusive, as Avenidas 
Expedicionários e Rubens Ribeiro da Silva), deverão adequar os respectivos 
passeios em até 60 (sessenta) meses após a publicação desta lei, sob pena, 
após decorrido o prazo, ter acrescido no valor de IPTU o percentual de 20% 
(vinte por cento) ao ano, estabelecido progressivamente no prazo máximo de 
5 (cinco) anos e cessando esse acréscimo quando o proprietário do imóvel 
proceder a regularização de acordo com a presente Lei. 
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 VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA (CICLOS) 

O estímulo ao uso da bicicleta é de extrema importância por ser um meio de 

transporte ecologicamente correto pelo fato de não emitir poluentes, economicamente 

viável por ser um veículo de baixo custo e extremamente saudável por trazer benefícios 

pessoais relacionados a saúde física e mental. Além disso, o uso da bicicleta reduz os 

congestionamento e consequentemente traz melhorias para o espaço urbano. 

O sistema cicloviário deve dar suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma 

segura e convidativa, promovendo este modo de transporte para o lazer ou para o 

trabalho/estudo. Para isto, é importante a criação de ciclovias e ciclofaixas. Os ciclistas 

não precisam de muito espaço, normalmente são projetadas com 0,60 m, em 

movimento requer mais 0,30 m para cada lado. Portanto, o ideal da faixa mínima de 

circulação é de 1,20 m.  

As ciclovias devem ser implantadas na faixa de domínio das vias, na lateral ou 

no canteiro central, podem assumir um traçado independente da malha viária existente. 

Alguns tipos de ciclovias são: 

• Ciclovia segregada em terreno limpo: é a via exclusiva para circulação 

de bicicletas, independente do transito de veículos automotores; 

• Ciclovia segregada junto à via: está separada a via, mas localizada junto 

a ela (no centro ou lateral); 

• Ciclovia segregada em calçada: exclusiva para a circulação das 

bicicletas juntamente à calçada. 

As ciclofaixas dão preferência aos ciclistas, mas sua segregação com o tráfego 

de veículos ou com a circulação de pedestres na calçada se dá através de delimitadores 

mais frágeis como: pinturas, tachões e “tartarugas”. As ciclofaixas podem ser: 

• Ciclofaixa na via de tráfego de veículos: Implantadas na lateral das vias 

de tráfego de veículos, separadas por faixas sinalizadoras e pintadas 

nas pistas, acompanhadas de tachões refletivos fixados paralelamente 

ao sentido do trafego. “Podendo ser implantada entre a calçada e a via 

de tráfego, entre a calçada e a faixa de estacionamento dos 
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automóveis, entre a faixa de estacionamento e a via de tráfego e entre 

as faixas de circulação dos automóveis.”  

• Ciclofaixa na calçada: É implantado com a divisão da calçada por uma 

marcação que separa os pedestres dos ciclistas, através de piso 

diferenciado por cor e textura. 

As faixas compartilhadas são destinadas à circulação de dois ou mais modais 

nos mesmos espaços, elas podem ser: 

• Passeio compartilhado: Adota o uso simultâneo da calçada por ciclista 

e pedestre, sendo sinalizada e autorizada pelo órgão competente; 

•  Via de tráfego de veículos compartilhada: Compartilhamento do 

espaço entre ciclistas e veículos.  

A figura abaixo ilustra as diferentes tipologias para a rede de infraestrutura 

cicloviária. 

Figura 40: Tipologias da rede de infraestrutura cicloviária 

 

Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento,2015 

 

A travessia de bicicletas deve ser paralela aos pedestres, não prejudicando o 

fluxo de veículos motorizados. Quando houver vagas de estacionamento localizadas na 

lateral da pista, a ciclofaixa pode ser implantada entre o tráfego de veículos e o 

estacionamento ou entre o estacionamento e a calçada. Nas paradas de ônibus o 

compartilhamento pode ocorrer se o tráfego de veículos coletivos for baixo. Se for alto, 
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deve-se optar pela implantação de ciclofaixa à esquerda e permitir que o veículo pare à 

direita ou criar uma ciclovia que contorne a parada de ônibus. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997. Este Código considera que a bicicleta é um “veículo de 

propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar 

à motocicleta, motoneta e ciclomotor” (anexo 1 do CTB). De acordo com o CTB, as 

bicicletas devem circular com alguns equipamentos obrigatórios: a) campainha; b) 

sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais; c) espelho retrovisor do lado 

esquerdo. Apesar de estar na Lei, esta realidade não é praticada, nas ruas é difícil 

encontrar um ciclista de acordo com a legislação nacional. 

Nas vias urbanas e rurais de pista dupla, as bicicletas podem circular se não 

houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização 

destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido da via e com preferência 

sobre os veículos motorizados. A circulação de bicicletas sobre passeios é permitida 

desde que sinalizadas e autorizadas pelo órgão responsável pela via (artigos 58 e 59 do 

CTB). 

Em 2012, a Lei Federal nº 12.587 instituiu as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana – PNMU. Uma das diretrizes da PNMU é de priorizar os modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados, além de ocorrer a integração entre 

os modos e serviços de transporte urbano (artigo 6 desta Lei, incisos II e III). A integração 

entre os modos de transporte público, privados e não motorizados está prevista para 

elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana (art. 24 desta Lei, inciso V). Porém esta é 

uma questão que deve ser discutida e assegurada, em especial, para a bicicleta, pois é o 

segundo modo de transporte mais frágil (o pedestre é o primeiro).  
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 SISTEMA COLETIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

É entendido que , no contexto urbano, o transporte coletivo é fundamental, em 

particular a populações de baixa renda. Além de principal opção à parte da população 

para deslocamentos de maiores distâncias, configura-se também como alternativa aos 

que não são cativos desse modal, possibilitando políticas de redução de 

congestionamentos, poluição e acidentes de trânsito (RODRIGUES, SORRATINI, 2008). 

Atualmente o sistema de transporte coletivo é composto apenas pelo modal 

ônibus,  atuado pela empresa Santa Cruz. As linhas urbanas em operação são: Aparecida, 

Cohab I, Cohab II, Jardim, Marcílio Dias, Vila Fuck e Água Verde/ Campo da Água Verde. 

A tarifa atual é R$2,90 (Dois reais e noventa centavos), regulamentada pelo decreto 

189/2017. A seguir o mapa demonstra as rotas e paradas das linhas de transporte 

urbano. 
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Mapa 47:Mapa linhas de ônibus  
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 TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL  

▪ TÁXI 

Segundo Ferraz e Torres os táxis podem ser definidos como carros alugados 

com o condutor. Ainda segundo o autor, os táxis constitui um modo de transporte de 

grande relevância pela flexibilidade de horários e rotas e por outras características como 

a não necessidade de dirigir e estacionar. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 113 cidades brasileiras o táxi é o único meio de transporte 

público. A Secretaria Nacional de Mobilidade define que, por se tratar de um meio de 

transporte público, os municípios são responsáveis pelo planejamento e 

regulamentação dos serviços de táxis nos segmentos de mercado e distribuição espacial 

da frota.  

As cidades podem determinar os pontos de estacionamento a uma 

determinada localidade, e autorizar corridas apenas ao raio de abrangência de 

prestação de serviço aos táxis vinculados ao ponto em questão, entretanto é comum a 

operação livre, sem área limite de abrangência. O município de Canoinhas possui 17 

pontos de táxi, e 2 de moto táxi.  

A lei nº 2608/93 regulamenta a concessão de uso dos serviços de táxi no 

município de Canoinhas. Dentre outros assuntos, a lei dispõe sobre a condição dos 

veículos, deveres dos concessionários, fiscalização, multas e penalidades. O instrumento 

em questão sofreu alterações pelas Leis 5505/2015 - 5430/2014 -  5428/2014   - 

4822/2011 -  3522/2002 - 3200/2000, sendo muitas delas relativas a localização dos 

pontos de parada de táxi. 
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Figura 41: Pontos de táxi em Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 POLOS GERADORES DE VIAGENS 

O Polo Gerador de Viagens (PGV), também conhecido como Polo Gerador de 

Tráfego (PGT), é todo local e ou empreendimento capaz de gerar grande fluxo de 

pessoas podendo ser de diferentes usos, como industrial, residencial, comercial, 

institucional, serviços entre outros, e ocasionar grande número de deslocamentos.  

Abaixo, segue definições teóricas utilizadas como referencial.  

Para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), PGV’s são 

“Empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de 

viagens, causando reflexos negativos na circulação em seu entorno, podendo prejudicar 

a acessibilidade de toda uma região, ou agravar condições de segurança de veículos e 

pedestres, ou ainda edificações ou instalações que exerçam grande atratividade sobre a 

população, mediante a oferta de bens ou serviços, gerando elevado número de viagens, 

com substanciais interferências no tráfego do entorno e produzindo a necessidade de 

grandes espaços para estacionamento ou carga e descarga.” 

O DENATRAN define PGV’s como “Empreendimentos de grande porte que 

atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na 

circulação viária em seu entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a 

acessibilidade da região, além de agravar as condições de segurança de veículos e 

pedestres.”  
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Com novos estudo voltados a análise de PGVs, a definição dos impactos desses 

equipamentos extrapolou aqueles inerentes ao sistema viário exclusivamente. Segundo 

CUNHA (2009), os impactos podem ser classificados em três categorias: Impactos 

urbanos; Impactos socioculturais; Impactos ambientais. 

Tendo em vista que tais localidades podem gerar transtornos a circulação, são 

frequentemente vinculados a reflexos negativos, no entanto, com as devidas medidas 

mitigadoras tomadas, quando diagnosticadas com antecedência, os empreendimentos 

são capazes de promover a valorização de uma região,  impulsionando sua economia e 

diversificando as atividades locais, sem grandes prejuízos a mobilidade, meio ambiente 

e aspectos sociais. 

Em termos gerais, no Brasil, o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), é o 

instrumento capaz de prever os impactos negativos e positivos de novos 

empreendimentos que serão implantados, devendo o corpo técnico municipal estipular 

medidas mitigadoras e compensatórias aos empreendedores. De acordo com o Plano 

Diretor de Canoinhas, deverão ser abordado os seguintes temas: I - Adensamento 

populacional; II - Uso e ocupação do solo; III - Valorização imobiliária; IV - Áreas de 

interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; V - Equipamentos urbanos, 

incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como geração de resíduos sólidos, 

líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; VI - Equipamentos comunitários, 

tais como os de saúde e educação; VII - Sistema de circulação e transportes, incluindo, 

entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, 

embarque e desembarque; VIII - Poluição sonora, atmosférica e hídrica; XI - Vibração; 

X - Periculosidade; XI - Geração de resíduos sólidos; XII - Riscos ambientais; XIII - 

Impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno; XIV - 

Ventilação e iluminação. No que tange a mobilidade, nota-se que o termo é conduzido 

de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável 

(PNMUS) e da Lei que a institui (Lei nº 12.587/2012), pois abordam os temas citados no 

artigo a seguir: 
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‘Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 

seguintes princípios: II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais; VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes 

do uso dos diferentes modos e serviços; VIII - equidade no uso do espaço público de 

circulação, vias e logradouros (...)” 

É importante ressaltar, que uma boa analise extrapola as questões relacionas a 

mobilidade veicular, e considera os modais a pé e não motorizados como meios efetivos 

de circulação. 

Para o levantamento de PGVs, foram considerados os parâmetros de 

enquadramento de empreendimentos que devem apresentar EIV para sua aprovação 

na cidade de Florianópolis, capital do estado, uma vez que os empreendimentos 

enquadrados pelo plano diretor vigente de Canoinhas não abordam os principais PGVs 

considerados relevantes pela consultoria para uma análise eficiente do quadro. Os 

empreendimento pontuados conforme lei complementar n° 482/2014 de Florianópolis  

serão: “I - autódromo ou kartódromo aberto; II - clube com área construída acima de 

cinco mil metros quadrados; III - comércio atacadista com área construída acima de dois 

mil metros quadrados; IV - centro comercial varejista com área construída superior a 

cinco mil metros quadrados; V – centro cultural com área construída superior a cinco 

mil metros quadrados; VI - centro de eventos com área construída superior a cinco mil 

metros quadrados; VII - estação telefônica para telefonia fixa ou centro de comutação e 

controle (CCC) para telefonia celular, conforme conceituação da Agência Nacional de 

Telecomunicação (ANATEL); VIII - rede de transmissão de energia elétrica e estação de 

distribuição de energia elétrica; IX - edificação com área construída superior a dois mil 

metros quadrados ou com mais de cem vagas de estacionamento, consideradas de 

forma isolada ou em conjunto; X - edificação localizada em terreno com área acima de 

dez mil metros quadrados ou que configure a totalidade de uma quadra; XI - 

equipamento de segurança pública com área construída acima de setecentos e 

cinquenta metros quadrados tais como as instalações para recolhimento de presos e 

detentos, presídios, ou penitenciárias; XII - estádio ou ginásio de esportes com 
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capacidade para cinco mil espectadores ou mais; XIII - entretenimento noturno com área 

construída superior a mil metros quadrados; XIV - garagem ou estacionamento geral em 

terreno com área superior a três mil metros quadrados; XV - indústria ou prestadora de 

serviços com área construída acima de cinco mil metros quadrados; ou potencial 

causadora de ruídos, emissão de gases, massa construída ou exacerbação da 

mobilidade; XVI áreas de desenvolvimento incentivado; XVII - parque temático; XVIII - 

quadra de escola de samba; XIX - rodoviária ou aeroporto; XX - supermercado com área 

construída superior a cinco mil metros quadrados; XXI - terminal de passageiros e carga 

com área útil superior a cinco mil metros quadrados; XXII - templo e local de culto em 

geral com área construída acima de quinhentos metros quadrados; XXIII - condomínio 

por unidades autônomas em terreno com área superior a três hectares; XXIV - 

condomínio multifamiliar com mais de cinquenta unidades habitacionais ou comerciais; 

XXV - loteamento ou desmembramento em terreno com área superior a três hectares; 

XXVI - operação urbana consorciada; XXVII - projetos especiais; XXVIII - enclaves 

urbanos; XXIX - cemitério e crematório; XXX - estações coletivas, públicas ou privadas, 

de tratamento de água e esgoto; e XXXI - estações de transbordo de lixo, usinas ou 

centrais de reciclagem de resíduos sólidos.” Foram agrupados os empreendimentos 

citados a cima em categorias por uso: habitação, comercial e serviço, comunitário, 

industrial e infraestrutura. Além da classificação acima, foram considerados PGVs os 

equipamentos institucionais municipais. 

Observa-se no mapa de localização dos polos geradores de viagens, que os 

empreendimentos estão espalhados pela área urbana, e os usos mais frequentes são 

industriais e comerciais. Percebe-se uma concentração desses empreendimentos nas 

vias principais, sendo portanto um aspecto positivo para a ordenação do sistema viário, 

e fortalecendo o plano de adensamento das vias estruturais previstas no plano diretor 

de 2007. 
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Mapa 48: Mapa  de localização dos  PGVs 
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7 EIXO INSTITUCIONAL  

 ESTRUTURA DE GESTÃO  

O presente capítulo dedica-se ao levantamento da estrutura organizacional do 

município de Canoinhas relacionada às atividades referentes à questão do Plano Diretor. 

As atividades da Prefeitura são divididas e organizadas por secretarias.  

Importante ressaltar que para esta análise foram considerados apenas os 

órgãos relativos à execução de atividades relacionadas às questões que visam a 

implementação do Plano Diretor. 

Dessa forma, para esta análise foram consideradas as  seguintes secretarias: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Administração, Finanças e 

Orçamento, Secretaria do Meio Ambiente,  Secretaria de Assistência Social, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comércio e Turismo e Departamento de 

Trânsito de Canoinhas. 

Segue abaixo a apresentação da caracterização das secretarias que integram a 

Prefeitura de Canoinhas e que se relacionam com a gestão do Plano Diretor. 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi instituída pela Lei nº 

6.121/2007, que também criou o fundo municipal de assistência social no qual são 

geridos os recursos. 

Atribuições: 

O art. 12 da referida lei determina à SEMAS as seguintes atribuições: 

I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que 
tratam o art. 22, da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios 
estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 
II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral; 
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III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 
com organizações da sociedade civil; 
IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 
V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal 
nº 8742, de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais; 
VI - implantar: 
a) a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao 
planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e 
projetos socioassistenciais; 
b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação 
para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos 
serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do 
SUAS e Plano de Assistência Social 
VII - regulamentar: 
a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de 
Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência 
Social e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as 
deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de assistência 
social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência 
Social; 
b) os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho 
Municipal de Assistência Social; 
VIII - cofinanciar: 
a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social, em âmbito local; 
b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de 
Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e 
executando-a em seu âmbito. 
IX - realizar: 
a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu 
âmbito; 
b) a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos 
seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da 
rede socioassistencial; 
c) em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as conferências de 
assistência social; 
X - gerir: 
a) de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência 
de renda de sua competência; 
b) o Fundo Municipal de Assistência Social; 
c) no âmbito Municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 
10.836, de 2004; 
XI - organizar: 
a) a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior 
vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial; 
b) e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, 
articulando as ofertas; 
c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e 
pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 228 
                                                           

política de assistência social em seu âmbito em consonância com as normas 
gerais da União. 
XII - elaborar: 
a) a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando 
recursos do tesouro municipal; 
b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a 
proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
- FMAS; 
c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades 
do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB; 
d) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando  em 
âmbito municipal; e 
e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS; 
f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de 
seu respectivo estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação 
dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias de 
pactuação e negociação do SUAS ; 
g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social; 
XIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os 
indicadores de monitoramento e avaliação pactuados; 
XIV - alimentar e manter atualizado: 
a) o Censo SUAS; 
b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS 
de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; 
c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de 
Assistência Social – Rede SUAS; 
XV - garantir: 
a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho 
municipal de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, translados e 
diárias de conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, 
quando estiverem no exercício de suas atribuições; 
b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano 
Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no 
Pacto de Aprimoramento do SUAS; 
c) a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela 
qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma 
compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e 
organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de 
desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e 
diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para 
fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios 
e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação 
nacional; 
e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de 
assistência social, conforme preconiza a LOAS; 
XVI - definir: 
a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços 
socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas; 
b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação, observado a suas competências. 
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XVII - implementar: 
a) os protocolos pactuados na CIT; 
b) a gestão do trabalho e a educação permanente.  
XVIII - promover: 
a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas 
públicos que fazem interface com o SUAS; 
b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e 
Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça; 
c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da 
política de assistência social; 
XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de 
municipalização dos serviços de proteção social básica; 
XX - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e 
federal da gestão municipal; 
XXI – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela 
União e pelos estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de 
contas; 
XXII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos 
seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas 
do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o 
pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades 
de assistência social de acordo com as normativas federais; 
XXIII - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as 
entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de 
contas; 
XXIV - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas 
entidades vinculadas ao SUAS, conforme § 3º do art. 6ºB da Lei Federal nº 
8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito Federal; 
XXV - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores 
de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social para a qualificação dos serviços e benefícios em 
consonância com as normas gerais; 
XXVI - encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência 
Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-
financeira a título de prestação de contas; 
XXII - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 
XXIII - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do 
SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de 
assistência social; 
XXIX - instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política 
de assistência social; 
XXX - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à 
assistência social. 
 

Localização: 

A sede da Secretaria está localizada na Rua 3 de Maio, nº 146, Centro. 

Importante ressaltar que a estrutura deste órgão é formada por outros equipamentos 

que se encontram em diversos lugares da cidade. 
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Endereço online: 

A Secretaria Municipal de Assistência Social não possui sítio eletrônico 

específico, porém as informações gerais desta secretaria podem ser encontradas 

através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1364 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo informações  da própria Secretaria, seu quadro de funcionários é 

composto por: profissionais das áreas de serviço social, psicologia, direito, pedagogia 

social, agente administrativo, monitor, monitor social, servente, chefe de setor, 

motorista, orientador social, educador social, cuidador de idosos, nutricionista, 

estagiário e cargo eletivo de conselheiro tutelar. São 109 funcionários, destes 90 

concursados, 11 cargos comissionados, 06 estagiários e 05 eletivos. Os profissionais 

atuam nos diversos equipamentos, cada qual com características específicas de 

atendimento. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1364
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Figura 42: Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Até o momento não foi localizada a norma que criou a Secretaria Municipal de 

Saúde, mas, por outro lado, a Lei nº 3.091 de 1991 criou o Conselho Municipal de Saúde, 

CMS, que foi alterado pelas leis 3.732/04 e 5.740/15. 

 

Atribuições: 

Aguardando informações. 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     
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Endereço online: 

A Secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1358 

 

Estrutura administrativa: 

O organograma enviado pela Prefeitura de Canoinhas aponta os setores que 

compõem a Secretaria e não indica o quadro de funcionários, portanto não é possível 

discorrer sobre a estrutura administrativa. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1358
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Figura 43: Organograma da Secretaria Municipal de Saúde 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 
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Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 378 funcionários, sendo destes 323 

concursados, 19 comissionados, de 28 estagiários, além de 8 funcionários emprestados 

de outro órgão. 

De acordo com questionário aplicado, a demanda de trabalho é superior ao 

quadro pessoal, com a necessidade de realizar horas extras. Além disso, secretaria não 

possui funcionários o suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a 

contratação de mais cinquenta técnicos para cumprir os objetivos do órgão. Os 

servidores não realizam atividades além das específicas de seus respectivos cargos. 

Ainda de acordo com a entrevista, apesar de a secretaria possuir um Núcleo de 

Educação Permanente não há incentivos suficientes para capacitação continuada dos 

servidores. Neste sentido sugeriu-se a criação do Programa de Incentivo Financeiro. Foi 

apontada também a ausência de Plano de Cargos e Salários. 

 

Estrutura física:  

A secretaria atua na sede da Prefeitura de Canoinhas e não divide suas 

dependências com outras secretarias. As instalações possuem iluminação natural. No 

entanto, não há boa ventilação natural e a mecânica é insuficiente, por isso há ressalva 

quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria possui espaço apropriado para recepção e atendimento da 

população. Apesar de dispor de sala de reuniões o espaço físico não comporta o número 

suficiente de pessoas. 

Os materiais de apoio disponíveis são suficientes para a demanda de trabalho  

e não há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria.  

As estações de trabalho não são suficientes para o número de funcionários, 

sendo necessárias mais duas. Por outro lado, a quantidade de computadores é suficiente 

e estão atualizados e equipados com os softwares compatíveis com as atividades 

realizadas. 
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O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

servidor todos os dados que são produzidos. Esta secretaria dispõe de serviço próprio 

de impressão. Os veículos próprios que a secretaria dispõe vão para a manutenção 

periodicamente, mas não são suficientes para atender as demandas. A falta de veículos 

não é amenizada. Neste sentido, os técnicos utilizam os próprios recursos para 

desenvolver as atividades, sendo o celular o recurso mais utilizado. 

A estrutura da secretaria possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos da 

NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 

Foi apontada a falta de sanitários exclusivos aos funcionários, uma vez que os 

existentes, além de estarem localizados no piso superior e serem compartilhados com 

visitantes, possuem apenas um masculino e um feminino. 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

A Lei municipal 3.001/1998 institui a fusão, extinção, criação e/ou altera a 

nomenclatura de secretarias municipais, e extingue assessorias municipais e da outras 

providências. O Art. 3° desta lei cria a secretaria de planejamento e obras, hoje somente 

planejamento, a partir da fusão da Secretaria de Obras, Viação e Serviços e a assessoria 

Municipal de Planejamento e Urbanismo. A Lei n° 5055/2013, artigo 2°, altera a 

denominação para Secretaria de Planejamento. 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 
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A Secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1371 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 23 funcionários, sendo 15 concursados, 6 

comissionados, além de 2 estagiários. Possui profissionais graduados em Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

De acordo com questionário aplicado, secretaria não possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de mais cinco 

técnicos para cumprir os objetivos do órgão. Os servidores não realizam atividades além 

das específicas de seus respectivos cargos. 

Ainda de acordo com a entrevista, há incentivos para que o funcionário se 

atualize.   

 

Estrutura física:  

A secretaria atua na sede da Prefeitura de Canoinhas e não divide suas 

dependências com outras secretarias. O espaço é dividido em 7 salas, são elas: sala do 

secretário, sala de equipe de engenheiros, arquitetos e desenhistas, sala da equipe de 

fiscalização, sala do agente administrativo e topografo, sala da equipe de eletricistas, 

sala de arquivos e recepção.  As instalações possuem iluminação e ventilação naturais, 

não havendo reclamações quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria possui espaço adequado para atendimento da população, bem 

como para sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis são suficientes para a demanda de trabalho  e 

há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria, dentre eles drone, GPS e veículos.  

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1371
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As estações de trabalho são suficientes para o número de funcionários e os 

computadores estão atualizados e equipados com os softwares compatíveis com as 

atividades. 

O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

sistema em pastas de documentos físicos todos os dados que são produzidos, além de 

haver sistema de compartilhamento de informações entre as secretarias. A secretaria 

possui veículos próprios, nos quais são realizadas manutenções periodicamente, mas 

não são suficientes para atender as demandas. A falta de veículos é amenizada com a 

utilização de outras alternativas, como transporte público, aplicativos de transporte ou 

veículo próprio. Os técnicos não utilizam os próprios recursos para desenvolver as 

atividades. 

A estrutura da secretaria não possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos 

da NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 

 

Estrutura administrativa: 

Atualmente a Secretaria de Planejamento tem o total de 18 funcionários, sendo 

12 efetivos ( 03 engenheiro civil, 02 agente administrativo,  01 auxiliar administrativo, 

01 desenhista , 01 assistente técnico em topografia, 02 fiscais II, 01 engenheiro 

eletricista, 01 eletricista) e 06 comissionados ( secretário de planejamento, 02 chefe de 

setor, 02 supervisor II e 01 supervisor III). 
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Figura 44: Organograma da Secretaria Municipal de Planejamento  
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

A Lei municipal 3.001/1998 institui a fusão, extinção, criação e/ou altera a 

nomenclatura de secretarias municipais, e extingue assessorias municipais e da outras 

providências. O Art. 4° desta lei determina a fusão da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico, sendo criando 

então a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico. 

 A  Lei 3.005 de 1998 criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

CMDMA. 

 

Atribuições: 

Aguardando a lei de criação da Secretaria para elencar as competências do 

órgão. 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 

A Secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço:  

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/

1366 

 

Estrutura administrativa: 

De acordo com o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, A 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente é composta por: secretário do meio ambiente, 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1366
https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1366
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diretor do meio ambiente, gestor de saneamento básico/supervisor II 2 agentes 

administrativos, chefe de setor, supervisor I, 9 serventes, 2 jardineiros e 1 estagiário. 

 

 

Figura 45: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 18 funcionários, sendo destes 13 

concursados, 5 comissionados, 1 estagiário, além de 1 funcionário emprestado de outro 

órgão. 
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De acordo com questionário aplicado, secretaria não possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de mais três 

técnicos para cumprir os objetivos do órgão. Os servidores realizam atividades além das 

específicas de seus respectivos cargos. 

  

Estrutura física:  

A secretaria atua na sede da Prefeitura de Canoinhas e não divide suas 

dependências com outras secretarias. As instalações possuem iluminação e ventilação 

naturais, não havendo reclamações quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria não possui espaço reservado para atendimento da população e 

também não há sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis não são suficientes para a demanda de 

trabalho  e há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria, dentre eles projetor, veículos e computadores.  

As estações de trabalho são suficientes para o número de funcionários. Os 

computadores existentes possuem programas adequados para a demanda de trabalho, 

no entanto os softwares não estão atualizados. 

O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

servidor todos os dados que são produzidos e há sistema de compartilhamento de 

informações entre as secretarias. Esta secretaria dispõe de serviço próprio de 

impressão. A secretaria possui veículos próprios, mas não são suficientes para atender 

as demandas, além de não serem realizadas manutenções periodicamente. No último 

ano, a insuficiência do número de automóveis acabou por comprometer ou deixar de 

ser realizada atividade. A falta de veículos é amenizada com a utilização de outras 

alternativas, como transporte público, aplicativos de transporte ou veículo próprio.  

Além disso, os técnicos utilizam os próprios recursos para desenvolver as atividades, 

sendo o celular o recurso mais utilizado. 
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A estrutura da secretaria não possui espaços e mobiliários acessíveis nos 

termos da NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das 

atividades inerentes ao órgão. 

Foi apontada a necessidade de mais espaço físico para a Secretaria. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

A lei Nº 3.855/2005 criada a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 

originada da fusão da Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças. A Lei n° 

5055/2013, artigo 2°, altera a denominação para Secretaria de Administração, Finanças 

e Orçamento. 

 

Atribuições: 

Segundo a lei de criação da secretaria compete a ela as seguintes atribuições:  

a)exercer as atividades relativas ao expediente, documentação, 

protocolo, arquivo e zeladoria interna; 

b)atos destinados ao provimento, seleção, treinamento, regime jurídico e 

previdenciário, controle funcional de padronização e demais atividades de 

pessoal; 

c)aquisição, guarda, distribuição e controle de todos os materiais 

utilizados na Prefeitura; 

d)registro, inventário, tombamento, proteção e conservação dos bens 

móveis, de manutenção do equipamento de uso geral da administração, 

bem como a sua guarda e conservação; 

e)o recebimento, distribuição, controle de andamento e arquivamento de 

papéis e documentos da Prefeitura; 

f)determinar a formalização dos atos municipais que devem ser assinados 

pelo Prefeito, promovendo a sua numeração e publicação, assim como de 

aviso, comunicação e quaisquer outras matérias de interesse da 

administração; 

g)preparar os expedientes a serem assinados ou despachados pelo 

Prefeito, mandar preparar e expedir circulares de interesse da 

administração; 

h)providenciar a publicação das Leis, Decretos, regulamentos, Portarias, 
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instruções e outros atos oficiais, prestar informações à administração 

sobre legislação, colecionando os autógrafos da legislação; 

i)supervisionar as atividades sobre as informações solicitadas, andamento 

e despachos nos requerimentos administrativos; 

j)promover a elaboração de informações que devam ser prestadas à 

Câmara Municipal; 

k)promover todos os atos necessários ao correto 

andamento das exigências burocráticas correlatas ao funcionalismo 

municipal, dentre as quais propor a abertura de sindicância e processo 

disciplinar, a nomeação, exoneração, acesso, demissão, reintegração ou 

readmissão dos funcionários, em conformidade com a legislação de 

diretrizes do funcionalismo, inclusive abrindo concurso público, desde que 

autorizado pelo Prefeito; 

l)executar medidas administrativas necessárias a aquisição e alienação de 

bens e efetuar a fiscalização e observância das obrigações contratuais 

assumidas com relação ao patrimônio da Prefeitura; 

m)determinar as providências necessárias para apuração da eventual 

utilização incorreta dos bens municipais; 

n)exercer a política econômica e financeira do município, como órgão 

encarregado e competente para tanto, efetuando as atividades referentes 

aos lançamentos, fiscalização e cobrança dos tributos e demais 

rendas municipais; 

o)da elaboração e execução, em conjunto com a Secretaria de 

Planejamento, dos orçamentos, do controle escrituração contábil, dentro 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do assessoramento na matéria; 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 

A Secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço:  
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https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/

1363 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa do Secretaria é composta por: secretário de administração, 2 

supervisores, 6 agentes administrativos, 3 contadores, chefe de setor e estagiário. 

 

 

 

 

 

Figura 46: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1363
https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1363
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E TURISMO 

Não foi localizada a norma que criou a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, mas, por outro lado, a Lei 

nº Lei 2.956 DE13/04/1998 criou o Conselho Municipal de Turismo. 

 

Atribuições: 

Como a norma referente à Secretaria não foi encontrada não é possível apontar 

as atribuições do órgão. 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Turismo não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais desta 

secretaria podem ser encontradas através do endereço:  

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/

1412 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da Secretaria é composta por: secretário de desenvolvimento 

econômico, diretor, 2 agentes administrativos, encarregado, supervisor, diretor 

administrativo e estagiário. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1412
https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1412
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Figura 47: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 11 funcionários, sendo destes 4 concursados, 

1 comissionados, 3 estagiário, além de 3 funcionário emprestado de outro órgão. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria não possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de mais dois 

técnicos para cumprir os objetivos do órgão. Os servidores realizam atividades além das 

específicas de seus respectivos cargos. 

  

Estrutura física:  

A secretaria atua na sede da Prefeitura de Canoinhas e não divide suas 

dependências com outras secretarias. As instalações possuem iluminação e ventilação 

naturais, não havendo reclamações quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria possui espaço adequado para atendimento da população e 

possui sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis não são suficientes para a demanda de 

trabalho  e há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria.  
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As estações de trabalho são suficientes para o número de funcionários. Os 

computadores existentes possuem programas adequados para a demanda de trabalho. 

O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

servidor todos os dados que são produzidos e há sistema de compartilhamento de 

informações entre as secretarias. Esta secretaria dispõe de serviço próprio de 

impressão. A secretaria não possui veículos próprios, pois não necessitam de veículo 

para a realização de suas funções.  

Para suprir a necessidade de aparelhos móveis, os técnicos utilizam os próprios 

aparelhos para desenvolver as atividades. 

A estrutura da secretaria possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos da 

NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural foi instituída pela Lei nº 

3286/2001, originada do desmembramento da então Secretaria Municipal da 

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

 

Atribuições: 

O art. 6º, § 2º descreve as atribuições do Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Rural. São elas:  

a)elaborar e executar programas de auxílio à alimentação da população rural 
e urbana, como implantações de hortas caseiras, escolares e comunitárias e 
desenvolver a criação de animais de pequeno e médio porte; 
b)fiscalizar a sanidade e os preços dos produtos hortifrutigranjeiros e dos 
produtos de origem animal em consonância com outros órgão já existentes; 
c)contribuir para o desenvolvimento do ensino agrícola e da pesquisa 
agropecuária; 
d)garantir a realização dos planos, programas e projetos, por intermédio das 
assessorias  e secretarias; 
e)garantir a proteção ao homem, às outras forma de vida e ao patrimônio 
ambiental; 
f)garantir no território do município da utilização dos recursos ambientais de  
interesse local; 
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g)garantir a integração de ação institucional do município, nos seus diversos 
níveis administrativos e da ação setorial na consecução destes objetivos, 
assim como a cooperação com os demais níveis de governo; 
h)garantir o incentivo ao desenvolvimento de tecnologia apropriadas na  
reciclagem e proteção ambiental; 
i)adotar política que viabilize o desenvolvimento da agropecuária e dos 
sistemas de abastecimento municipal; 
 j)promover a execução de planos, programas, projetos, atividades, ações  
relacionadas com a agropecuária e abastecimento no âmbito geográfico 
municipal, promover a execução de estudos, pesquisas, que visem melhorar 
a produção e a produtividade do setor agropecuário municipal; 
k)assegurar medidas que visem melhorar a produção e a produtividade do 
setor agropecuário municipal; 
l)assegurar medidas que visem aumentar a eficiência dos sistemas de 
comercialização; viabilizar a celebração de convênio e contratos com 
entidades internacionais, federais e estaduais, além de empresas de iniciativa 
privada visando o aperfeiçoamento técnico-administrativos e troca de 
experiência; 
m)viabilizar a realização de cursos, seminários, promovendo a melhoria do 
desempenho dos servidores da secretaria; 
n)promover a divulgação das ações e realizações da secretaria; 
o)promover a articulação e integração com órgãos no setor agropecuário 
público federal e estadual; 
p)promover e assegurar medidas que garantam o fluxo no abastecimento  
municipal, mesmo em épocas de entre safras; 
q)receber e conceder audiência ao representante de órgãos relacionados 
com a agropecuária e abastecimento em geral e realizar atividades que lhe 
forem confiadas pelo Prefeito; 
r)indicar à Secretaria de Obras e Urbanismo, a necessidade de manutenção e 
construção de estradas em área rural, principalmente próxima ao núcleo de 
produção para permitir maior escoamento de produtos agrícolas; 
s)promover, viabilizar e favorecer, ações de conservação do solo, irrigação, 
drenagem e eletrificação rural; 
t)propor às entidades públicas e privadas, programas de suprimentos e 
insumos e recursos creditícios para o atendimento de produtores de 
hortifrutigranjeiros; 
u)apoiar e estimular o cooperativismo rural e outras formas de 
associativismo, propor incentivar e apoiar os programas de assentamentos de 
produtores rurais no município, etc. 

 

Atribuições: 

Como a norma referente à Secretaria não foi encontrada não é possível 

escrever sobre as atribuições do órgão. 

 

Localização: 

A Secretaria Municipal de e encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na 

Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro.     



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 249 
                                                           

 

Endereço online: 

A Secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da Secretaria é composta por: secretário, 2 supervisores II, diretor 

agropecuário, 2 veterinários, engenheira agrônoma, agente administrativo/inspetor, 2 

técnicos agropecuários, motorista, 2 operadores de máquina e 2 serventes. 

 

 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368
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Figura 48: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

RURAL

SECRETÁRIO 

SUPERVISÃO E 
DIREÇÃO

CARGOS 
TÉCNICOS

2 
SUPERVISORES 

II

DIRETOR 
AGROPECUÁRIO

TRABALHADORES 
EXTERNOS

MOTORISTA
2 OPERADORES 

DE MÁQUINA

2 SERVENTES

2 VETERINÁRIOS
ENGENHEIRA 
AGRÔNOMA

AGENTE 
ADMINISTRATIVO/

INSPETOR

2 TÉCNICOS 
AGROPECUÁRIOS

CMDA – CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

Não foi localizada a norma que criou a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Obras. 

 

Atribuições: 

Como a norma referente à Secretaria não foi encontrada não é possível 

escrever sobre as atribuições do órgão. 
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Localização: 

A Secretaria encontra-se na Rua Almeida Cardoso, 350, Tricolin.    

 

Endereço online: 

A Secretaria de não possui sítio eletrônico específico e poucas informações são 

encontradas no endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da Secretaria é composta por: secretário municipal de obras e 

desenvolvimento urbano, diretor administrativo, 5 supervisores, diretor de 

manutenção, 2 agentes administrativos, estagiário. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Não foi localizada a norma que criou a Secretaria Municipal de Educação, 

porém, por outro lado, encontrou-se a Lei 2.919 de 02/12/1997 que criou o Conselho 

Municipal de Educação. 

 

Atribuições: 

Como a norma referente à Secretaria não foi encontrada não é possível 

escrever sobre as atribuições do órgão. 

 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na Rua 3 de maio, 142, Centro.     

 

Endereço online: 

A Secretaria de não possui sítio eletrônico específico, porém as informações 

gerais desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1356 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da Secretaria é composta por: secretário, diretor pedagógico, professor, 

2 assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogas, monitores, pedagogos, orientador 

educacional, diretor administrativo, administrador escolar, 2 nutricionistas, 

encarregada de merenda, assistente técnico e 2 estagiários. 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 32 funcionários, dentre eles 28 concursados, 

1 comissionado, além de 3 estagiários. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1356
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Ainda de acordo com a entrevista, os funcionários estão constantemente 

participando de cursos específicos para determinado setor ou assunto, além de cursos 

de atualizações para séries iniciais, educação infantil e séries finais.   

 

Estrutura física:  

A secretaria atua em sede própria e não divide suas dependências com outras 

secretarias. As instalações não possuem iluminação natural ao longo do expediente e, 

por outro lado, a iluminação artificial é adequada. A ventilação natural, por sua vez, é 

boa, não havendo reclamações quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria possui espaço adequado destinado para atendimento da 

população, bem como sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis são suficientes para a demanda de trabalho  

e não há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria.  

As estações de trabalho são suficientes para o número de funcionários e a 

quantidade de computadores é suficiente e estão atualizados e equipados com os 

softwares compatíveis com as atividades realizadas. 

O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

servidor todos os dados que são produzidos e há sistema de compartilhamento de 

informações entre as secretarias. Esta secretaria dispõe de serviço próprio de 

impressão. A secretaria possui veículos próprios suficientes para atender as demandas 

e são realizadas manutenções periódicas.  

A estrutura da secretaria possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos da 

NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 
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Figura 49: Organograma da Secretaria de Habitação 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

A lei municipal n° 5055/2013 cria a secretaria de habitação, altera sua 

denominação, cria e altera cargos e estabelece normas de contratação de pessoal para 

atuação da estrutura funcional do município de Canoinhas e adota outras providencias. 

Atribuições: 

Aguardando a lei que cita as atribuições da referida secretaria. 

Localização: 

A Secretaria encontra-se na sede da Prefeitura de Canoinhas, na Rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 

A Secretaria de não possui sítio eletrônico específico, porém as informações 

gerais desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1365 

 

Estrutura administrativa: 

Segundo o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da Secretaria é composta por: secretário da habitação, conselho gestor 

do fundo rotativo, 2 assistentes sociais, supervisor, chefe de setor e estagiário. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1365
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Figura 50: Organograma da Secretaria Municipal de Habitação 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

 

Estrutura física: 

 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CANOINHAS - DETRACAN  

O Departamento de Trânsito de Canoinhas, DETRACAN, foi instituído pela Lei 

4210/2007. Segundo o art. 1º o referido órgão é vinculado à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento. 

 

Atribuições: 

O art. 2º da Lei 4210/2007 elenca como atribuições: 

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 
suas atribuições; 
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II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres 
e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de 
ciclistas; 
III – planejar, regulamentar o uso do transporte coletivo no âmbito da sua 
competência; 
IV – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e 
equipamentos de controle viário; 
V – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsitos e suas causas 
VI – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes 
para o policiamento ostensivo de trânsito; 
VII – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e 
paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do 
Poder de Polícia de Trânsito; 
VIII – aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas 
aplicadas; 
IX – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas 
cabíveis, relativas as infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos 
veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; 
X – fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal n.º 9.503, 
de 23-9-1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas; 
XI – implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias; 
XII – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 
XIII – credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas, e 
transportes de carga indivisível; 
XIV – integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas a unificação do licenciamento, à simplificação e a 
celeridade das transferências de veículos e de proprietários dos condutores, 
de uma para outra unidade da federação; 
XV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito; 
XVI – promover e participar de projetos e programas de Educação e 
Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecida pelo 
CONTRAN; 
XVII – planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos 
e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de 
poluentes; 
XVIII – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de 
tração e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando 
penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações; 
XIX – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e 
tração animal; 
XX – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; 
XXI – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 
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66, da Lei Federal nº 9.503 de 23-9-97, além de dar apoio às específicas de 
órgão ambiental, quando solicitado; 
XXII – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar 
e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação; 
XXIII – coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no 
Município; 
XXIV – executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a 
sinalização semafórica; 
XXV – realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas 
de tráfego. 
Parágrafo Único – Além das competências acima citadas, ficam transferidas 
ao DETRACAN as competências anteriormente atribuídas ao Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte e Sinalização- CMTTS. 

 

Localização: 

O DETRACAN está localizado na Rua Frei Menandro Kamps, nº 741 - Boa Vista.     

 

Endereço online: 

O Departamento de Trânsito de Canoinhas não possui sítio eletrônico 

específico, porém algumas informações deste órgão podem ser encontradas através 

do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/6282 

 

Estrutura administrativa: 

De acordo com o organograma recebido pela Prefeitura de Canoinhas, o 

DETRACAN é composto por: autoridade municipal de trânsito, 4 agentes de trânsito, 

agente administrativo, coordenador de sinalização viária e 6 operadores de sinalização 

viária. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/6282
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Figura 51: Organograma do Departamento de Trânsito de Canoinhas 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente o órgão conta com 13 funcionários, dentre eles 9 concursados, 3 

comissionados, além de 4 funcionários emprestados. 

De acordo com o questionário aplicado, o departamento não possui funcionários 

o suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de  25 pessoas 

para suprir as demandas. A demanda é superior ao quadro de pessoal, com a 

necessidade de realizar horas extras. 

O órgão conta funcionários com ensino fundamental, nível médio,  ensino 

superior incompleto (direito), técnico em enfermagem, técnico em segurança do 

trabalho, ensino superior completo direito e administração. 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 260 
                                                           

Ainda de acordo com a entrevista, não há programa de incentivo para que o 

funcionário se atualize. Foi sugerida a atualização em fiscalização e legislação de 

trânsito, engenharia e educação, curso de manuseio e operação de armamentos não 

letais (arma de eletro choque -SPARK, gás de spray de pimenta, uso tático de tonfa, etc) 

conforme a lei federal 13.060.  

 

Estrutura física:  

O DETRACAN atua em sede própria e não divide suas dependências com outras 

secretarias. As instalações possuem iluminação ventilação naturais adequadas, no 

entanto não há conforto térmico ao longo do ano todo. 

Esta secretaria possui espaço adequado destinado para atendimento da 

população e não há sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis não são suficientes para a demanda de 

trabalho e há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria, como impressora a lazer, computadores, projetores, 

notebook, hd externo, rádios de comunicação, estação base de comunicação via rádio, 

radar de velocidade portátil, etilômetro e lanternas. 

As estações de trabalho  e os computadores não são suficientes para o número 

de funcionários, sendo necessários mais três de cada. Além disso, os computadores não 

estão atualizados e equipados com os softwares compatíveis com as atividades 

realizadas. Por conta disso, Alguns funcionários utilizam seus computadores e celulares 

particulares. 

O acesso à internet é ruim, sendo que os dados produzidos não são 

adequadamente armazenados. Há sistema de compartilhamento de informações entre 

as secretarias. O DETRACAN não dispõe de serviço próprio de impressão. Possui veículos 

próprios que sofrem manutenções periódicas mas que não  suficientes para atender as 

demandas do órgão.  



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 261 
                                                           

A estrutura da secretaria não possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos 

da NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 

Foi apontada a necessidade de aquisição de coletes balísticos.    

 ASPECTOS LEGAIS 

O objetivo deste Guia é fornecer e coletar informações atualizadas para o 

Município de Canoinhas com vistas a elaboração e revisão de todo o arcabouço da 

legislação urbanística municipal, em virtude do processo de Revisão do Plano Diretor 

Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade. 

Este Guia apresenta informações que possibilitam aos técnicos locais e 

profissionais da consultora envolvidos no Processo de Revisão do Plano Diretor 

Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade a verificar os dispositivos que constam 

das Leis atuais e que necessitam de revisão e ou elaboração.  

O Guia Técnico está subdividido em duas partes.  

 Parte I. Inicialmente é apresentado texto de contextualização contendo os 

dispositivos legais obrigatórios em cada um dos principais instrumentos de legislação 

urbanística do processo de revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano de 

Mobilidade. Na sequência é apresentado o diagnóstico preliminar da legislação 

urbanística vigente no Município de Canoinhas. 

Parte II. Critérios de mapeamento do processo atual e informativos necessários 

que devem ser fornecidos pela Municipalidade para que a consultoria possa elaborar o 

diagnóstico legal e revisar os novos textos. Estas informações servirão como insumos 

para a elaboração e revisão da legislação urbanística, que auxiliaram na formulação dos 

instrumentos ampliando seu alcance em direção à função social da propriedade e à 

qualidade de vida na cidade de forma sustentável conforme estabelece o Estatuto da 

Cidade e a melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas e cargas no município, 

além de integrar os diferentes modos de transporte facilitando o tráfego, identificando 
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como está a mobilidade nos bairros e como os moradores se deslocam pelo município, 

conforme determinação da Lei Federal nº 12.587/2012. 

 DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

A legislação urbanística deve observar a necessidade de estabelecer limites às 

atividades e ações humanas no espaço da cidade no sentido de se preservar ou 

recuperar a qualidade de vida urbana. 

O Plano Diretor é a Lei municipal que organiza o crescimento e o 

funcionamento da cidade, para garantir a todos os cidadãos do município um lugar 

adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade. 

Podemos definir a política de desenvolvimento municipal como a melhoria das 

condições materiais e objetivas de vida na cidade e no campo, com diminuição da 

desigualdade social e garantia de sustentabilidade ambiental e econômica. Ao lado da 

dimensão quantitativa da infraestrutura, dos serviços e dos equipamentos públicos, o 

desenvolvimento municipal envolve também uma ampliação da expressão social, 

cultural e política do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos preconceitos, a 

segregação, a discriminação, ao clientelismo e a cooptação. 

Nesse contexto, inserimos também as outras leis urbanísticas que em conjunto 

com o Plano Diretor, deixam de ser meros documentos administrativos com pretensão 

de solução de todos os problemas locais, assumindo as funções de, como os 

instrumentos, interferirem no processo de desenvolvimento local, a partir da 

compreensão integradora dos fatores políticos, econômicos, financeiros, culturais, 

ambientais, institucionais, sociais e territoriais que condicionam a situação encontrada 

no Município. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo da Política Urbana, dispõe que 

compete aos municípios executar a política de desenvolvimento urbano, através de 

diretrizes gerais fixadas em lei municipal, visando ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. (art. 182 da CF). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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A Legislação Urbana é constituída basicamente dos seguintes instrumentos 

legais: 

 

 

Lei do Plano Diretor; 

Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos; 

Lei do Perímetro Urbano, e da Expansão Urbana; 

Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Zoneamento); 

Lei do Sistema Viário; 

Código de Obras; 

Código de Posturas. 

Outros instrumentos legais podem se incorporar ao conjunto da Legislação 

Urbana, como a Lei do Meio Ambiente, e leis necessárias para a implementação dos 

novos instrumentos exigidos pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, alterada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, Lei nº 

11.673, de 8 de maio de 2008, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e Medida Provisória 

nº 547, de 11 de outubro de 2011. 

Todo este arcabouço legal deve ser elaborado de forma integrada afim de 

atender os objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal, segue 

exemplo de hierarquia e integração da legislação urbanística básica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11673.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11673.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/mpv/547.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/mpv/547.htm
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Figura 52: Hierarquia e integração da legislação urbanística  

  
Fonte: Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Planos Setoriais, entendidos como atos administrativos que trazem os projetos 

e ações a serem implementadas pelo Poder Público Municipal, considerando os 

princípios, diretrizes e objetivos previstos no Plano Diretor. O Plano de Mobilidade e 

Transporte é Plano Setorial e integrado ao Plano Diretor, deve incorporar os princípios 

da mobilidade sustentável, com foco no transporte coletivo e não motorizado. 

Para que haja a consolidação do Plano de Mobilidade urbana sua 

institucionalização deverá ser feita através da instituição de Lei que estabelece as 

diretrizes para o acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação 

e revisão periódica, e outras providências correlatas. 

 

7.2.1.1 LEI DO PLANO DIRETOR 

 

A. CONCEITUAÇÃO CONTEÚDO MÍNIMO 
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O Plano Diretor deve estar voltado ao desenvolvimento do Município, com a 

ordenação do uso e ocupação do solo, seu parcelamento, o disciplinamento das 

edificações, bem como as medidas de atendimento das necessidades de educação, 

saúde e higiene, habitação e transporte, principalmente para a população de baixa 

renda.  

A Lei do Plano Diretor, cuja a finalidade é organizar o crescimento e o 

funcionamento da cidade, tem como objetivo orientar os agentes públicos e privados 

que atuam na construção e administração da cidade por meio de diretrizes e eixos 

estratégicos. É norteada por temas que buscam garantir uma cidade mais justa, com 

melhor distribuição de equipamentos de educação, saúde, lazer; garantir moradia a 

todos, com qualidade de vida, emprego, transporte, acessibilidade, cultura, entre 

outros. 

O Estatuto das Cidades (artigo 42 da Lei 10.257/2001) estabelece que o Plano 

Diretor deverá conter no mínimo: 

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerada a existência de infraestrutura e de 

demanda para utilização;  

II – disposições requeridas para o exercício do direito de preempção (art. 25), 

da outorga onerosa do direito de construir (art. 28), da permissão para alteração do uso 

do solo mediante contrapartida (art. 29), das operações urbanas consorciadas (art. 32) 

e da transferência do direito de construir (art. 35);  

III – o sistema de acompanhamento e controle. 

A Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, em seu Capítulo do 

Desenvolvimento Regional e Urbano, Seção II do Desenvolvimento Urbano, prevê: 

“Art. 140. 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, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, e o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbanos. 
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: 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10&retiraLista=true
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a) controle da expansão urbana; 
b) controle dos vazios urbanos; 
c) proteção e recuperação do ambiente cultural; 
d) manutenção de características do ambiente natural; 
II - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de 
utilização pública; 
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 às pessoas portadoras de 
deficiência física; 
V - atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por 
população de baixa renda.” 

 

Também merece atenção nos Planos Diretores as chamadas políticas setoriais 

como a política habitacional, de transporte e mobilidade, de saneamento ambiental. 

Casos essas políticas não sejam integralmente tratadas no Plano Diretor, deverão, no 

mínimo, estar consignadas as diretrizes que nortearão sua posterior elaboração.  

A Resolução n. 34 de 01 de julho de 2005, expedida pelo Conselho das Cidades 

vinculado ao Ministério das Cidades, em seu artigo 1º, prevê que o Plano Diretor deve 

ter, como conteúdo mínimo: 

I – as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da 

cidade, considerando o território rural e urbano;  

II- as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana, tanto privada como pública;  

III- os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 

cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos 

espaços territoriais adjacentes; 

IV- os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da 

Cidade, vinculando aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

Enfim, em resumo a Lei do Plano Diretor deve tratar, pelo menos, dos seguintes 

pontos:  

1) da delimitação das zonas urbanas, de expansão urbana e de urbanização 

específica;  

2) do macrozoneamento e os índices urbanísticos;  
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3) da delimitação das áreas verdes cuja vegetação deve ser preservada;  

4) medidas de política administrativa para o desenvolvimento da cidade e 

reorganização do território; 

5) instrumentos da política urbana; 

6) do traçado do sistema viário principal da cidade, existente e projetado;  

7) das bases para utilização dos instrumentos de indução do desenvolvimento 

urbano;  

8) mecanismos que assegurem a participação democrática; 

9) sistema de controle e monitoramento dos objetivos do Plano. 

 

 

 

B. ANALISE PRELIMINAR 

A Lei 61/2017, que dispõe sobre o Plano Diretor de Canoinhas foi no ano de 

2017, sem que existisse a atualização da legislação urbanística a ela correlata, a lei 

vigente que deve ser revisada com o objetivo de atualizar principalmente ao 

ordenamento territorial as diretrizes e políticas publicas 

 

7.2.1.2 LEI DO PERÍMETRO URBANO E EXPANSÃO URBANA 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MÍNIMO 

 

É a Lei que promove a divisão do município em zonas rurais e urbanas, de forma 

a auxiliar o direcionamento das políticas públicas. Esta lei deve conter a divisão 

territorial em áreas urbanas e áreas rurais, bem como eventuais áreas de expansão 

urbana. Deve conter o mapa e seu descritivo e descrição das coordenadas. Poderá ainda 

conter a nova divisão de Bairros caso exista tal alteração em virtude do processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal. 
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B. ANALISE PRELIMINAR 

 

A Lei Municipal 4275/2007, alterada pelas Leis 5142/2013, 5234/2013, 

5616/2015, LO 5964/2016 deverão ser revisadas delimitando território urbano e rural 

conforme a ocupação territorial atualizada e incluindo e atualizando a divisão do 

Município em Bairros. 

 

7.2.1.3 LEI DO PARCELAMENTO E USO DO SOLO PARA FINS URBANOS 

 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MÍNIMO 

 

A Lei do Parcelamento e Uso do Solo para fins urbanos disciplina as modalidades 

de Parcelamento e Uso do Solo e os requisitos urbanísticos a eles relativos. 

O parcelamento de solo urbano é gênero das espécies loteamento e 

desmembramento. Como loteamento entende-se a divisão de gleba em lotes com 

destinação específica, a saber, a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes. Como desmembramento entende-se a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 

viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros 

públicos, nem no prolongamento, modificação ou amplificação dos já existentes. Nos 

termos do art. 30 da Constituição Federal, compete aos Municípios: (...) VIII - promover, 

no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

O Condomínio é uma das formas de ocupação do solo, que juridicamente não é 

considerada como parcelamento do solo, mas que, na prática, resulta de forma bastante 

semelhante e, quando não harmonizado com o planejamento urbano municipal, pode 

resultar em sérios problemas para o município e para os compradores, tais como a perda 
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de continuidade da malha urbana. Com relação aos projetos de condomínios, os 

mesmos deverão atender ao contido na Lei Federal 4.591/64.  

 

B. ANALISE PRELIMINAR 

 

A Lei 22/2008 atualmente vigente, alterada  pelas Leis 36/2011, 43/2013, 

47/2013 deve ser atualizada em virtude do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal o Município de Canoinhas deverá prever regulamentação dos “Condomínios 

de Lotes” como forma de ocupação do solo, já que atualmente a Lei vigente não os 

regulamenta e atualizar os conceitos de forma a simplificar a legislação existente 

 

7.2.1.4 LEI DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MÍNIMO 

 

A  LUOS é a lei que complementa as diretrizes previstas no Plano Diretor para o 

uso e ocupação do solo dos parcelamentos e condomínios aprovados ou a serem 

aprovados pelo Poder Público. 

A LUOS estabelecerá os diferentes usos e atividades permitidos, tomando como 

referência o contido no Plano Diretor e definindo faixas de uso delimitadas e 

caracterizadas pela predominância ou intensidade dos diversos usos e atividades 

residenciais, comerciais, de prestação de serviços, industriais e institucionais. A LUOS 

fixará, entre outros, os seguintes parâmetros de ocupação do solo: I - coeficientes de 

aproveitamento básico e máximo que não houverem sido fixados pelo  Plano Diretor e 

pela Lei do Parcelamento do Solo; II - altura máxima das edificações; III - taxa de 

ocupação máxima; IV- taxa de permeabilidade mínima, quando couber; V - 

afastamentos mínimos laterais, frontais e de fundos dos lotes; VI - o tratamento das 

divisas dos lotes; VII - diretrizes gerais para aplicação dos parâmetros de ocupação do 

solo nos espaços condominiais e grandes áreas, inclusive para implantação de 

condomínios. 
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B. ANALISE PRELIMINAR 

 

A Lei 4305/2008, alterada pelas Leis 6217/2018, 4910/2011, 4452/2009, LO 

4342/2008 deve ser atualizada para que neste processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal o zoneamento seja compatibilizado como forma de setorizar a cidade em 

relação a suas funções e também às densidades de ocupação, ocorrida na última década.  

 

7.2.1.5 LEI DO SISTEMA VIÁRIO 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MINIMO  

É a Lei que estabelece os critérios para a definição e hierarquização do sistema 

viário básico do Município. 

B. ANALISE PRELIMINAR 

A Lei 64/2018 deve ser atualizada e revisada e incluir em seu conteúdo os 

preceitos estabelecidos pelas Lei n° 10.098/ 2000, como Lei da Acessibilidade e Lei 

Federal 12.587/12, que instituiu a Política da Mobilidade Urbana, os quais não foram 

instituídos quando de sua promulgação.  

 

7.2.1.6 CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MÍNIMO 

 

É o instrumento que regula obras e edificações públicas e particulares no 

Município e disciplina procedimentos de licenciamento e fiscalização em consonância 

com a legislação que rege os parâmetros de uso e ocupação do solo. 

 

B. ANALISE PRELIMINAR 
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A Lei 16/2007 deve ser atualizada com o objetivo de simplificar a legislação 

edilícia, as partes do Código que tratam da classificação e dos parâmetros técnicos dos 

diversos tipos de edificações devem observar o senso de hierarquia do mais simples ao 

mais complexo, considerando as exigências específicas que se fará para cada qual.  

Também deverá se adequar as Normas Técnicas Federais relativas as Edificações 

mais sustentáveis e energéticas, com a multiplicação de leis e decretos para 

regulamentação de temas específicos, no nível federal determinando regras gerais, e no 

estadual em seu rebatimento para o nível regional, há a necessidade de adequação das 

regras locais atualmente estabelecidas.  

 

7.2.1.7 CÓDIGO DE POSTURAS 

 

A. CONCEITO E CONTEÚDO MINIMO  

 

Código de Posturas é o conjunto de normas que regulam a utilização do 

espaço e o bem-estar público, sendo o principal órgão mantenedor do nível de 

qualidade de vida urbana do município. Regula as medidas de polícia administrativa, de 

higiene, ordem pública e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e 

prestadores de serviço, além do comércio eventual e ambulante, determinando as 

relações entre o Poder Público e os Munícipes. Refere-se, por exemplo, às relações com 

a vizinhança, como: horários para o comércio e coleta de lixo; manutenção do espaço 

público; utilização e uso das áreas públicas, além da estética urbana, sossego público, 

execução de obras em logradouro público, higiene das habitações e terrenos, entre 

outros. 

 

B. ANALISE PRELIMINAR 

 

A Lei 21/2007 deve ser atualizada para se adequar as Normas Federais bem 

como a realidade atual do Município de Canoinhas, deverão ser estabelecidas novas 
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regras para que se tenha a cidade mais moderna e organizada e, consequentemente, 

com potencial para atrair mais empresários e gerar empregos. O objetivo de uma nova 

proposta legislativa não tem como finalidade penalizar o cidadão, mas de auxiliar na 

organização da cidade.  

 

7.2.1.8 DEMAIS LEGISLAÇOES CORRELATAS 

Segue abaixo breve explicativo das demais Leis correlatas, cuja analise da 

legislação Municipal de Canoinhas será revisada ou proposta: 

1. CODIGO AMBIENTAL (LEI AMBIENTAL) - Tem por finalidade regular as 

ações do Poder Público e da Coletividade na conservação, defesa, melhoria, recuperação 

e controle do ambiente ecologicamente equilibrado no Município, estabelecer normas 

para a administração, a proteção e o controle do Patrimônio Ambiental, da qualidade 

do ambiente e do desenvolvimento sustentável do Município. A Lei em vigência do PDM 

Canoinhas menciona Código Sanitário, a Consultora não localizou o referido 

instrumento. 

2. LEI OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - Lei que faculta ao 

Município fixar áreas, a alteração do uso do solo mediante contrapartida a ser prestada 

pelo beneficiário, a Lei Municipal específica deverá estabelecer as condições a serem 

observadas. 

3. LEI DA TRANSFERENCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR - Este instrumento 

compreende a faculdade conferida, por lei municipal, ao proprietário de imóvel, de 

exercer em outro local o direito de construir previsto nas normas urbanística e ainda 

não exercido.  

O direito de transferência previsto no Plano Diretor, ou em legislação urbanística 

dele decorrente, só poderá ser aplicado quando o referido imóvel for considerado 

necessário para fins de: a) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; b) 

preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural; e c) servir a programas de regularização fundiária, 
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urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse 

social. 

4. LEI DE PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Desde que estabelecida previsão de área no plano diretor o Município deverá editar Lei 

municipal específica que delimite concretamente a área, estabeleça a obrigação, 

condições e prazo para o seu cumprimento. 

5. LEI DO DIREITO A PREEMPÇÃO - O direito de preempção é instrumento 

que confere, ao poder público municipal, preferência para a compra de imóvel urbano, 

respeitado seu valor no mercado imobiliário, e antes que o imóvel de interesse do 

município seja comercializado entre particulares para usufruir deste direito, o Município 

deverá possuir lei municipal específica, baseada no Plano Diretor, que delimite as áreas 

onde incidirá a preempção. A lei que fixa as áreas objeto de incidência deste direito não 

poderá vigorar por mais de cinco anos, porém, pode ser renovada após um ano de seu 

término. Ao instituir o direito de preferência, a lei municipal deve enquadrar cada área 

em uma ou mais finalidades relacionadas no Estatuto. 

6. LEI MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - A regularização 

fundiária é o procedimento pelo qual se busca tornar lícita, isto é, amparada pelo 

Direito, a ocupação da terra nos casos em que o acesso àquele bem tenha ocorrido de 

modo irregular. 

7. LEI QUE REGULAMENTA O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - 

O EIV será executado de forma a contemplar a análise dos efeitos positivos e negativos 

do  empreendimento ou atividade na qualidade de vida da população residente na área 

e em suas proximidades. Registra-se que o Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui 

a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental — EIA, que deverá 

ser exigido para fins ambientais. 

8. LEI DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA - As operações urbanas 

consorciadas referem-se a um conjunto de intervenções e medidas, coordenadas pelo 

poder público municipal, com a finalidade de preservação, recuperação ou transformação 

de áreas urbanas contando com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
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permanentes e investidores privados. O objetivo é alcançar, em determinada área, 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.  

A lei especifica de aprovação do instrumento deverá conter o plano de operação 

urbana consorciada, definindo a área a ser atingida, com programa básico de sua 

ocupação; a previsão de um programa de atendimento econômico e social para a 

população diretamente afetada pela operação; as finalidades da operação; um estudo 

prévio de impacto de vizinhança; a contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários 

permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos na 

lei; e a forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhada com 

representação da sociedade civil. 

9. REVISÃO DOS DISPOSTIVOS TRIBUTÁRIOS 

10. REVISÃO DAS LEIS QUE INSTITUEM OS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO. 

11.  LEI QUE INSTITUI O PLANO DE MOBILIDADE URBANA.  

A Lei Municipal de instituição do Plano de Mobilidade Urbana deve atender ao 

conteúdo mínimo estabelecido na Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (Lei n. 12.587/2012), Lei de Acessibilidade (Lei n. 10.098/2000 e Decreto n. 5.296), 

CONTRAN - Resolução 166_04 - Política Nacional de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei n. 9.503/1997),  Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU), Lei Estadual nº 17.452/2018, Lei nº 

17.681/2019. 

 MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para que esta Consultoria possa propor legislação urbanística eficaz e que venha 

atender aos anseios do Município de Canoinhas se faz necessário mapear o processo de 

fiscalização atual, dividindo-o em subprocessos para facilitar os levantamentos, 

sugerindo-se: 
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a) fiscalização para efeito de licenciamento (funcionamento, operação, construção, 

implantação etc.); 

b)  fiscalização de obras irregulares;  

c) fiscalização de estabelecimentos irregulares; 

d) fiscalização do funcionamento e da operação dos estabelecimentos;  

e) fiscalização e monitoramento do uso de áreas públicas e logradouros. 

Em cada um dos processos mapeado precisamos que sejam fornecidas as 

seguintes informações: 

a) formulários e demais instrumentos de trabalho utilizados pelas diversas 

unidades fiscalizadoras da Prefeitura de Canoinhas, objetivando identificar dados e 

informações comuns coletados por ocasião das vistorias realizadas in loco;  

b) documentos verificados e/ou solicitados aos contribuintes pelas diversas 

categorias de fiscais, objetivando identificar exigências desnecessárias ou duplicadas; 

c) informações (cadastros, mapas, plantas cadastrais, dados estatísticos 

etc.) utilizadas para respaldar tecnicamente a ação fiscalizadora; 

d) rupturas – algo (produto, serviço, informação, atividade) que existe e não 

deveria ou precisaria existir por não agregar valor ou ser uma duplicidade, que não 

existe, mas deveria existir e que existe, deveria existir, mas não apresenta resultados 

satisfatórios em termos de prazos, qualidade ou custos;  

e) atuais recursos tecnológicos, materiais e humanos. 

Identificadas as exigências e os instrumentos, elaboraremos uma proposta de 

nova legislação que “una” algumas etapas do licenciamento e os instrumentos da 

fiscalização. Esse procedimento poderá acarretar novos processos de trabalho, uma vez 

que estes existem para atender as condições estabelecidas pela lei. A partir da 

compreensão exata das exigências legais é que será possível identificar os 

sombreamentos e as lacunas entre as áreas de atuação de cada setor da Prefeitura 

envolvida no processo urbanístico para a elaboração da nova legislação urbanística.  
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   2.  INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

1. Fiscalização segundo objeto: O que se fiscaliza? 

a Estabelecimentos (localização e funcionamento); 

b Realização de obras (edificação e urbanização); 

c Prestação de serviços (concedidos ou contratados); 

d Pagamentos de tributos; 

e Práticas em logradouros e espaços públicos. 

2. Fiscalização segundo repartição: Quem fiscaliza? 

a Urbanismo/Obras; 

b Urbanismo/Posturas; 

c Saúde/Vigilância Sanitária; 

d Meio Ambiente; 

e Tributos; 

f Guarda Municipal. 

3. Fiscalização segundo instrumento legal: O que orienta a fiscalização? 

a Código de Obras e Edificações; 

b Código Tributário; 

c Código de Posturas; 

d Código Ambiental e normas ambientais estaduais e federais; 

e Código Sanitário e normas de vigilância sanitária estadual e federal. 

4. Fiscalização segundo processos: Que eventos dão origem à fiscalização? 
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a. Licenciamento de obras; 

b. Conclusão de obras/Habite–se; 

c. Licenciamento de estabelecimentos; 

d. Renovação/Revalidação de licença; 

e. Aprovação de projeto; 

f. Concessão de serviços; 

g. Contratação de serviços; 

h. Lançamento de tributos; 

i. Atendimento de denúncia;  

j. Atualização de cadastros; 

k. Solicitações de serviços públicos (prova de endereço comercial, extensão de 

rede de infraestrutura etc.).
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l.  

QUADRO-SÍNTESE DE RELACIONAMENTO: QUEM FISCALIZA O QUÊ?  

Tabela 42: tabela sintese sobre fiscalizacao relata ao Plano Diretor 

 

 Fonte: URBTECTM (2019) 

 

 

 

QUEM FISCALIZA  O QUE SE FISCALIZA  

Setores da 

Administração 
Estabelecimentos Obras Serviços Tributos 

Práticas 

Cotidianas 

Urbanismo/obras 1 2 3 – 4 

Saúde/vigilância 

sanitária 
5 6 7 8 9 

Meio ambiente 10 11 12 – 13 

Fazenda/tributação 14 – – 15 – 

Urbanismo/posturas 16 17 18 19 20 

Guarda 

municipal/trânsito 
– 21 – – 22 
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QUADRO DE RELAÇÕES 

Figura 53: Quadro sintese 

 

1. Instalações físicas adequadas ao uso; 

2. Aprovação da localização / execução 

conforme o projeto aprovado / 

conclusão da execução; 

3. Execução conforme o projeto ou serviço 

contratado; 

4. Impactos na vizinhança e nos 

logradouros; 

5. Funcionamento conforme atividade / 

instalações físicas adequadas ao uso; 

6. Conclusão da execução conforme 

projeto aprovado; 

7. Execução conforme o projeto ou serviço 

contratado (qualidade da merenda 

escolar etc.); 

8. Verificação do pagamento da taxa 

(embutida na fiscalização do 

funcionamento); 

9. Vigilância epidemiológica, vetores, 

zoonoses; 

10. Instalações físicas adequadas ao uso; 

11. Aprovação da localização / execução 

conforme o projeto aprovado / conclusão 

da execução; 

12. Execução conforme o projeto ou serviço 

contratado (coleta e destino final do lixo, 

tratamento de água, transporte de 

mercadorias e insumos etc). 

13. Emissão de ruídos, poluentes, queimadas, 

contaminações etc. 

14. Funcionamento conforme atividade  

(embutida na fiscalização do pagamento de 

tributos); 

15. Verificação do fato gerador e o pagamento 

decorrente; 

16. Funcionamento conforme atividade / 

instalações físicas adequadas ao uso; 

17. Impactos na vizinhança e nos logradouros; 

18. Execução conforme serviço contratado 

(transportes públicos, uso de 

quiosques e boxes concedidos, 

estacionamentos etc.); 

19. Verificação do fato gerador (embutido 

na fiscalização do funcionamento 

conforme atividade); 

20. Uso de logradouros e espaços públicos  

(publicidade, mobiliário urbano, conservação 

de fachadas etc.); 

21. Impactos nos logradouros e patrimônio 

público; 

22. Uso de logradouros e espaços públicos 

(atividades econômicas não autorizadas, 

trânsito, tráfego etc.). 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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QUADRO-SÍNTESE DE RELACIONAMENTO: QUEM FISCALIZA COM BASE EM QUE INSTRUMENTO LEGAL? 

Tabela 43: tabela sintese sobre fiscalizacao relata ao Plano Diretor 

 

QUEM FISCALIZA  INSTRUMENTO LEGAL   

Setores da 

Administração 

Código 

de Posturas 

Lei de 

Fiscalização 

Código 

de Obras 

Código 

Sanitário 

Código 

Tributário 

Código 

Ambiental 

Urbanismo/obras 1 2 – – – 

Saúde/vigilância 

sanitária 
3 

 
4 

  

Meio ambiente 5 6 – – 7 

Fazenda/tributação 8 – – 9 – 

Urbanismo/posturas 10    11 

Guarda 

municipal/trânsito 
12 – – – – 

Fonte: URBTECTM (2019)
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QUADRO DE RELAÇÕES 

Figura 54: Quadro sintese 

10. Instalações físicas adequadas ao 

uso; 

11. Aprovação da localização / 

execução conforme o projeto aprovado 

/ conclusão da execução; 

12. Execução conforme o projeto ou 

serviço contratado; 

13. Impactos na vizinhança e nos 

logradouros; 

14. Funcionamento conforme 

atividade / instalações físicas 

adequadas ao uso; 

15. Conclusão da execução conforme 

projeto aprovado; 

16. Execução conforme o projeto ou 

serviço contratado (qualidade da 

merenda escolar etc.); 

17. Verificação do pagamento da taxa 

(embutida na fiscalização do 

funcionamento); 

18. Vigilância epidemiológica, vetores, 

zoonoses; 

18. Instalações físicas adequadas ao uso; 

19. Aprovação da localização / execução 

conforme o projeto aprovado / 

conclusão da execução; 

20. Execução conforme o projeto ou serviço 

contratado (coleta e destino final do 

lixo, tratamento de água, transporte de 

mercadorias e insumos etc). 

21. Emissão de ruídos, poluentes, 

queimadas, contaminações etc. 

22. Funcionamento conforme atividade  

(embutida na fiscalização do pagamento de 

tributos); 

23. Verificação do fato gerador e o 

pagamento decorrente; 

24. Funcionamento conforme atividade / 

instalações físicas adequadas ao uso; 

25. Impactos na vizinhança e nos 

logradouros; 

21. Execução conforme serviço 

contratado (transportes públicos, uso 

de quiosques e boxes concedidos, 

estacionamentos etc.); 

22. Verificação do fato gerador 

(embutido na fiscalização do 

funcionamento conforme atividade); 

23. Uso de logradouros e espaços 

públicos  

(publicidade, mobiliário urbano, 

conservação de fachadas etc.); 

23. Impactos nos logradouros e 

patrimônio público; 

24. Uso de logradouros e espaços 

públicos (atividades econômicas não 

autorizadas, trânsito, tráfego etc.). 
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QUADRO-SÍNTESE DE RELACIONAMENTO: QUEM FISCALIZA COM BASE EM QUE INSTRUMENTO LEGAL? 

Tabela 44: tabela sintese sobre fiscalizacao relata ao Plano Diretor 

 

QUEM FISCALIZA  INSTRUMENTO LEGAL   

Setores da 

Administração 

Código 

de Posturas 

Lei de 

Fiscalização 

Código 

de Obras 

Código 

Sanitário 

Código 

Tributário 

Código 

Ambiental 

Urbanismo/obras 1 2 – – – 

Saúde/vigilância 

sanitária 
3 

 
4 

  

Meio ambiente 5 6 – – 7 

Fazenda/tributação 8 – – 9 – 

Urbanismo/posturas 10    11 

Guarda 

municipal/trânsito 
12 – – – – 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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QUADRO DE RELAÇÕES 

Figura 55: Quadro sintese 

 

1. Muros, obras, tapumes, toldos, 

rampas em (ou sobre) logradouros (vias e 

passeios), prestação de serviços diversos; 

2. Execução de todos os 

procedimentos relacionados ao 

licenciamento, execução,  

Habite-se e conservação das 

edificações  

(atenção! Interface com Lei de 

Parcelamento e  

Lei de Uso do Solo); 

3. Funcionamento de 

estabelecimentos e exercício de práticas em 

logradouros, medidas referentes aos 

animais e higiene das habitações; 

4. Todas as exigências e normas de 

saúde; 

5. Práticas cotidianas envolvendo 

emissão de ruídos, depósitos de lixo, 

limpeza de terrenos, queimadas etc.; 

6. Aprovação de serviços de 

terraplanagem, licenciamento de obras 

(de grande porte e de urbanização) e 

da solução de esgotamento sanitário e 

abastecimento de água; 

7. Todas as exigências e 

normas ambientais habilitadas ao 

município; 

8. Funcionamento de 

estabelecimentos e exercício de 

atividade em logradouros; 

9. Todas as exigências 

relativas ao fisco; 

10. Todas as exigências 

relacionadas às práticas cotidianas e 

funcionamento dos estabelecimentos; 

11. Ruídos (conflito); 

12. Trânsito, tráfego, práticas 

cotidianas em espaços públicos. 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Com base na legislação existe e no diagnóstico das informações 

solicitadas  objetivo é traçar um panorama completo de todas as atividades envolvidas 

no processo urbanístico municipal do ponto de vista metodológico, de forma que 

possamos organizar as novas propostas de Lei de acordo com as demandas e 

potencialidades do Município de Canoinhas. 

A compilação de todas as leis encontra-se na tabela abaixo.  
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Gráfico 22: Legislação relatas ao Plano Diretor 

 

Lei 

complementar 

ou Lei Ordinária 

Número/Ano - Alteração Síntese 

LOM 
 

Lei orgânica do município/2000 

LC 05/2004 Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração das leis 

Municipais e demais Atos Normativos 

LC 06/2004 Da Consolidação Das Leis 

LC 16/2007 Código de obras 

LC 21/2007 Código de Posturas 

LC 22/2008 Parcelamento 

LC 33/2010 Plano Municipal de Habitação 

LC 61/2017 Plano diretor 

LC 64/2018 Sistema Viário 

LO 6.217/2018 Parâmetros de Ocupação do Solo 

LO 5954/2016 Regulamenta o Artigo 70 Da LC 21 

LO 4275/2007 Perímetro Urbano 

LO 4187/2007 Conselho Municipal do Plano Diretor 
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LO 4274/2007 Estudo Prévio De Impacto De Vizinhança 

LO 4256/2007 Ortoga onerosa 

LO 4204/2007 Regulamenta os instrumentos do parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios, do iptu progressivo e da desapropriação com 

titulos da dívida pública, previstos na lei municipal do plano diretor 

LO 4205/2007 Transferência de potencial construtivo 

LO 4201/2007 Zonas especiais de interesse social 

LO 4210/2007 Criação DETRACAN 

Lei 3081/91 Conselho Municipal de Saúde - CMS 

Lei 2445/1991 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA 

Lei 2789/1996 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

Lei 2919/1997 Conselho Municipal de Educação – CME 

Lei 2956/1998 Conselho Municipal de Turismo – CMT 

Lei 3005 /1998 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CMDMA 

Lei 3190/2000 Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CMAE 

Lei 3203/2000 Conselho Municipal Anti Drogas – COMAD 

Lei 3520/2002 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

COMDE 
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Lei 3769/2004 Conselho Municipal do Idoso – CMI 

Lei 3926/2005 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM 

Lei 3953/2006 Conselho Municipal do Patrimônio – CMP 

Lei 4109/2006 Conselho Municipal de Segurança Alimentar – CMSA 

Lei 4182/2007 Conselho Municipal de Defesa Civil – COMDEC 

Lei 4187/2007 Conselho Municipal de Plano Diretor – CMPD 

Lei 4219 /007 Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB 

Lei 4510/2010 Conselho Municipal de Saneamento – CMS 

Decreto 246/2014 de 26/09/2014 Instrução Normativa 

001/2014 SME 

Conselho Municipal De Cultura - 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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8 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS E AÇÕES 

ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR VIGENTE 

Nesse item, deverão ser avaliadas a eficiência, eficácia e efetividade da 

legislação do PD, além da organização e das diretrizes e propostas estabelecidas, desde 

que o Plano Diretor passou a ser vigente até os dias de hoje. Nesse sentido, a 

participação dos membros da Prefeitura Municipal de Canoinhas é fundamental para 

entender as dificuldades e a incompatibilidade da execução do Plano. Além da avaliação 

da legislação vigente, a coleta de informações será realizada por meio de entrevistas 

com os responsáveis da Prefeitura Municipal. Cabe ressaltar que esse item será 

relacionado com o diagnóstico dos sistemas urbanos, descrito anteriormente. 

Para isso, a empresa URBTECTM propõe a aplicação de um questionário técnico 

objetivando uma adequada avaliação de determinados assuntos, sob uma visão mais 

técnica, que não pode ser encontrada na literatura. Para isso, será utilizada uma 

metodologia que consiste na aplicação de questionários online, desenvolvidos pela 

URBTECTM, a serem respondidos pelos técnicos e experts. 

Serão elaboradas perguntas qualitativas para cada um dos temas relevantes a 

serem avaliados no PDM/PlanMob, de forma a apreender a compreensão e 

envolvimento dos técnicos e suas respectivas experiências e conhecimentos. 

Os resultados serão ilustrados pela formulação de um perfil que permita 

perceber, para cada um dos temas a serem abordados, os aspectos positivos e negativos 

da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

Sugere-se que os questionários sejam enviados via e-mail para todos os 

departamentos da Prefeitura Municipal, inclusive entidades vinculadas. As respostas 

permitirão a construção de tabelas com a classificação da efetividade do plano de ações.  
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 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES 

As tabelas a seguir foram elaboradas a partir do plano de ações proposto para 

o plano diretor de 2007, para afim de avaliação do grau de efetividade das ações, bem 

como entender o panorama atual do município com relação a concretização dos 

aspectos legais. O preenchimento das tabelas referenciados por eixo de abordagem, foi 

realizada através da análise das respostas obtidas dos questionários online recebidos 

das secretarias e por reuniões realizadas até o momento com a equipe técnica municipal 

e consultoria, ressaltando que tais dados poderão sofrer complementação ao longo do 

projeto, pois o entendimento das ações poderão ao decorrer do processo.
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 EIXO AMBIENTAL 

 

 

SIM NÃO PARCIAL
NÃO 

IDENTIFICADA

Efetuar requerimento adequado à 

necessidade de cada área junto ao DNPM, 

em nome da Prefeitura Municipal de 

Canoinhas.

Desenvolver fiscalização por parte da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

sobre os empreendimentos mineiros, de 

forma a conferir o cumprimento do Código 

de Mineração e da legislação ambiental.

Contratar mapeamento de áreas de risco 

para inundações.

Promover a fiscalização efetiva da 

conservação das Áreas de Preservação 

Permanente.

Não conceder anuência da Prefeitura 

Municipal para projetos de loteamentos 

em áreas de risco.

Identificar os limites das áreas de 

preservação permanente, por parte 

dos loteadores.

Exigir a sinalização das APP’s com 

piquetes de concreto e placas indicativas 

quando da aprovação de novos projetos de 

loteamentos.

Instalar aterro sanitário no território 

de Canoinhas.

Contratar de serviço técnico especializado 

para a escolha de área adequada e projeto 

de implantação de aterro sanitário para 

resíduos domésticos e hospitalares.

Assessorar os proprietários rurais 

para adequação das propriedades 

rurais ao Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais – CNIR.

Elaborar cartilha explicativa referente ao 

CNIR.

Executar estudo técnico para a 

caracterização das direções 

predominantes dos ventos da região, por 

período de tempo adequado.

Compatibilizar a direção predominante dos 

ventos com o relevo e áreas de ocupação 

humana para definição de futuras zonas 

agro-industriais.

Construir cemitério municipal 

vertical.

Escolher terreno compatível com as 

necessidades de tal empreendimento e 

posterior construção do cemitério.

Definir projeto de arborização 

urbana.

Conclução e execução do plano de 

arborização urbana.

Executar mapeamento da fragilidade dos 

solos no município, em escala adequada 

ao planejamento em escala adequada ao 

planejamento.

Incorporar as informações obtidas no 

mapa de solos nas futuras revisões do 

zoneamento municipal.

DIRETRIZES AÇÕES

EXECUÇÃO

Adequar a exploração mineral do 

município, para uso particular ou 

público, à legislação vigente.

Ex
p

lo
ra

çã
o

 M
in

er
al

Impedir novas ocupações em áreas 

sujeitas a inundações.

Compatibilizar o desenvolvimento 

de atividades econômicas 

potencialmente produtoras de 

odores com a ocupação humana.

U
so

 d
o

 s
o

lo

Realizar o mapeamento de aptidão 

dos solos do município.So
lo

s
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Implantar projeto de conscientização da 

população em relação à importância do re-

uso de recursos naturais.
Implantar serviço de coleta do lixo 

reciclável e com triagem do material 

coletado.

Elaborar cartilha educativa a ser 

distribuída aos produtores rurais.

Desenvolver projetos de estímulo para a 

adoção de práticas adequadas de manejo 

dos solos.

Manutenção de projetos de instalação de 

fossas sépticas e filtros anaeróbicos 

individuais nas residências.

Definição de competências para a 

elaboração de projetos e execução de 

obras dimensionadas à necessidade do 

município.

Definição de competências para 

continuidade de operação do sistema de 

abastecimento de água.

Monitoramento periódico da qualidade da 

água com divulgação dos resultados a 

população.

Cultivo de mudas de árvores nativas da 

região para doação aos munícipes que se 

proponham a recuperar a vegetação 

nativa.

Programa de conscientização e incentivo à 

conservação e recuperação das matas 

ciliares junto aos proprietários rurais.
Realizar levantamento da 

classificação e grau de 

fragmentação dos remanescentes 

da Mata Atlântica no município.

Contratar serviço especializado para 

classificação dos remanescentes da 

Floresta Ombrófila Mista quanto ao grau 

de fragmentação e estágio de sucessão.

Compatibilizar o uso do solo na 

área urbana do município com a 

preservação de remanescentes 

secundários da Mata Atlântica.

Conceder anuência prévia para a retirada 

de vegetação secundária em estágio 

médio de regeneração apenas em áreas 

onde a floresta já esteja fragmentada, 

proibindo o corte nas Áreas de 

Preservação Permanente e porções que 

integrem corredores migratórios.

Contratação de serviço técnico 

especializado para mapeamento de 

detalhe dos pontos críticos e áreas de 

impacto mais freqüentes referente à 

drenagem urbana.

Elaboração de projetos de minimização 

dos riscos em áreas de ocupação 

consolidada.

Permitir o uso industrial no município 

apenas em terrenos sem influência hídrica 

em relação ao ponto de captação atual.

Promover diálogos com prefeituras 

vizinhas a fim de assegurar a qualidade 

das águas usadas para abastecimento 

público.

Implantar rede de coleta e estações 

de tratamento de esgoto doméstico.

Manter e qualificar o 

abastecimento público da água.

Sa
n

ea
m

en
to

 b
ás

ic
o

Fl
o

re
st

a 
O

m
b

ró
fi

la
 M

is
ta

Mapear risco de inundação em 

áreas ocupadas, definindo projetos 

para minimização do risco na área 

urbana.

Implantar coleta seletiva de 

resíduos domésticos e de 

embalagens de agrotóxicos.R
es

íd
u

o
s

Incentivar a aplicação de práticas 

sustentáveis para o 

desenvolvimento do setor agrícola.

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 e

 

P
ec

u
ár

ia

Preservar a área de manancial na 

bacia do rio Canoinhas.

H
id

ro
gr

af
ia

 e
 D

re
n

ag
em

Recuperar as matas ciliares, 

fazendo o replantio e conservação 

das áreas de preservação 

permanenteH
id

ro
gr

af
ia
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 EIXO SOCIOECONÔMICO  

 

A
sp

ec
to

s 

In
st

it
u

ci
o

n
ai

s Estruturar a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, visando a criação 

de política ambiental municipal, 

com legislação específica.

Elaboração de legislação ambiental 

municipal.

Efetuar fiscalização em áreas já 

conhecidas pelo histórico de abandono e 

degradação ambiental.

Identificar junto aos órgãos ambientais ou 

proprietários da terra o responsável pela 

degradação e elaboração de Termo de 

Ajuste de Conduta para recuperação 

ambiental.

Realizar levantamento para 

identificar áreas degradadas sem a 

devida recuperação ambiental, 

avaliar a responsabilidade e fazer 

cumprir a legislação ambiental 

vigente.
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SIM NÃO PARCIAL

NÃO 

IDENTIFICADA
Integrar-se a outros municípios com potencialidades 

turísticas.
Elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado para 

o turismo.

Efetuar uma pesquisa sobre a demanda turística.

Estabelecer um grupo de governança da APL da 

madeira e papel.
Desenvolver ações conjuntas de comercialização, 

matéria-prima e meio ambiente, capacitação de mão-

de-obra, tecnologia e processo produtivo.

Constituir uma agência de desenvolvimento local 

com foco na atração de investimentos através de city 

marketing.

Estabelecer parceria com o Sistema Fiesc e Senai/SC 

para o estabelecimento de Centro de Tecnologia da 

Madeira e Móveis (CETMAM/SC) em Canoinhas, 

junto ao projeto da Universidade no Morro da 

Fumaça.

Estabelecer parceria com governo estadual e federal 

para ampliação de espaços de treinamento e 

capacitação profissional para uso do Senai e Senac.

Montar programas de capacitação gerencial e de 

força de trabalho em conjunto com Sebrae e Senac;

Estudar possibilidade de regime de tributação 

especial, como a redução do ISS para 2% e IPTU em 

50% por 10 anos, para atividades de interesse, como 

as atividades terciárias relacionadas com o APL de 

madeira e papel.

AÇÕES
EXECUÇÃO

Elaborar de um plano estratégico 

ressaltando as potencialidades.

Desenvolver o Arranjo Produtivo 

Local da Madeira/Papel.

Promover a atração de 

Investimentos Industriais.

Promover o adensamento e a 

diversificação do comércio local

Incentivar o fortalecimento e 

diversificação de centros comerciais 

nos bairros – comércio varejista e 

serviços pessoais

Fomentar a ampliação dos serviços 

de apoio à atividade produtiva.

DIRETRIZES
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 EIXO SOCIOESPACIAL 

Fazendo uma relação comparativa entre o uso do solo atual e o zoneamento 

proposto no Plano diretor de 2007, percebe-se que houve certa consolidação da 

proposta, tendo em vista que os eixos de zona mista estão sendo ocupadas por em sua 

maioria comercio,  com exceção do eixo não consolidado que liga o centro da cidade à 

Marcílio Dias. O que não se consolidou como uso industrial, pelo menos no que se nota 

pelo mapa gerado através dos dados disponibilizados pelo município, e o uso industrial 

perimetral a rodovia, segundo o mapa o uso principal seria residencial. Outra zona não 

consolidada seria a zona de uso misto 3, percebe-se que a região ao sul tem caráter 

predominantemente residencial. O uso e ocupação do solo confirma que algumas áreas 

industriais se estabeleceram conforme a zona , no entanto existem industrias fora da 

zona proposta. Sendo assim, permite-se afirmar que o zoneamento proposto em 2007, 

pouco se consolidou, mas foi importante para o desenvolvimento de eixos de 

adensamento nas vias de zonas mista. 

Capacitar o produtor rural.

Viabilizar fundo de aval do agricultor familiar.

Promover apoio à agricultura familiar: elaboração de 

projetos para o Pronaf e crédito rural; equipamentos 

de uso comum; extensão técnica.

Desenvolver parcerias com a Epagri e a Embrapa.

Desenvolver parcerias com a Universidade do 

Contestado nos cursos da área rural – projetos de 

estágios e extensão universitária.

Fortalecer a atuação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural e promover a implantação do 

Plano de Desenvolvimento Rural.

Estudar a instituição de instrumentos fiscais de 

fomento para serviços de apoio à atividade produtiva 

(redução da alíquota de ISS para 2% e redução de 

50% do IPTU no período de 10 anos).

Revisar os instrumentos fiscais de apoio à atração de 

investimentos industriais.

Revisar a planta de valores para atualização de 

valores do IPTU.

Estudar a instituição a cobrança de taxas de melhoria 

urbana.

Ampliar a capacidade de 

investimento público.
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Estimular a produção de 

Oleaginosas para o 

Desenvolvimento do Biodiesel.

Estimular o crescimento da 

produção Ervateira.

Estimular a expansão da 

Fruticultura.

Estimular a Agricultura Orgânica.

Estimular a expansão da 

Suinocultura.
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Figura 56: Zoneamento proposto 2007 

 

Fonte: Caderno Plano diretor 2007 de Canoinhas 

Figura 57: Uso do solo 2019 

  

Fonte: Cadastro da prefeitura de Canoinhas, editado por URBTEC. 
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SIM NÃO PARCIAL

NÃO 

IDENTIFICADA

Elaboração de novos limites e localidades 

sede para os Distritos municipais.

Instituição do Macrozoneamento 

Municipal.

Promover a distribuição dos usos e a 

intensificação do aproveitamento do solo 

urbano tendo como base a cidade real, o 

fortalecimento das atividades nela existentes, 

o cumprimento da função social da 

propriedade e a otimização da infra-estrutura.

Redefinição do Perímetro Urbano da 

Sede.

Racionalizar o uso e a ocupação do solo 

urbano com a estimulação da ocupação dos 

vazios urbanos da área central, o 

direcionamento do crescimento para o norte e 

a expansão do parque industrial para oeste.

Definição de Procedimentos para 

Parcelamento do Solo

Restringir o aproveitamento de áreas para o 

uso urbano de acordo com a declividade, o tipo 

de solo, a presença de vegetação de interesse 

de preservação e a presença de corpos 

hídricos.

Conter a dinâmica de ocupação e 

parcelamento irregular do solo sobre áreas 

rurais de modo a manter a orientação do 

crescimento da malha urbana para áreas 

apropriadas.

Integrar a Vila de Marcílio Dias a estrutura 

urbana da sede para melhor gestão de seu 

desenvolvimento.

Compatibilizar as relações entre a cidade e a 

Rodovia BR/SC 280 com acessibilidade e 

segurança para a população local e 

minimizando os efeitos da compartimentação 

do território por esta via.

Proteger as áreas de várzea dos corpos 

hídricos do município, em especial os Rios 

Iguaçu, Negro, Canoinhas, Água Verde e 

Ribeirão dos Porcos.

Instituição do Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano

Instituição do parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios, do IPTU 

progressivo no tempo e desapropriação 

com pagamento em títulos da dívida 

pública.

Instituição das Operações Urbanas 

Consorciadas.

Instituição da Outorga Onerosa do Direito 

de Construir.

Estabelecimento de Estudo de Impacto de 

Vizinhança.

Instituição do Direito de Preempção.

Instituição do Consórcio Imobiliário.

Promover a preservação do patrimônio 

arquitetônico e natural do município.

Instituição da Transferência do Direito de 

Construir.

AÇÕES

EXECUÇÃO

Organizar o uso e a ocupação do solo 

municipal de modo a construir uma cidade 

sustentável fisicamente, socialmente e 

ambientalmente, com compatibilidade de 

tráfegos e acessibilidades entre atividades 

distintas.
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Promover a ocupação de áreas urbanizadas 

sub-utilizadas, limitando a retenção 

especulativa de imóveis e a expansão da 

malha urbana desordenadamente.

Promover a implantação de equipamentos 

comunitários e loteamentos populares em 

locais adequados às suas funções. 
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 EIXO INFRAESTRUTURAS 

 

 

Elaboração de um Plano Habitacional 

para orientação das ações do poder 

público.

Implantação do Fundo Municipal de 

Habitação com recursos provindos da 

aplicação de instrumentos contidos no 

Estatuto das Cidades, além de recursos 

Federais, Estaduais, Municipais e de 

parceria

Definição de Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS pra intervenção 

nas áreas de assentamentos sub-

normais.

Utilização da usucapião especial, coletivo 

e individual, de imóvel urbano. 

Instituição da concessão de direito real 

de uso para fins de moradia.

Promover a regularização fundiária e a 

urbanização sustentável das áreas irregulares 

do município.
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Estabelecer a Política Municipal de Habitação 

universalizando o acesso à moradia com 

condições adequadas de habitabilidade.

Garantir do direito à moradia digna como 

direito social.

Adotar de tecnologias de projeto, construção e 

manutenção dos empreendimentos 

habitacionais voltados aos princípios do 

desenvolvimento sustentável.

Considerar a habitabilidade como a relação da 

moradia com os equipamentos, os serviços e a 

infra-estrutura básica.

SIM NÃO PARCIAL NÃO 

IDENTIFICADA

Definir e Integrar a hierarquia e função 

do sistema viário ao uso do solo de 

forma a evitar-se o congestionamento e 

a redução da vida útil da infra-estrutura.

Instituição da Lei de Hierarquização do Sistema 

Viário Municipal e Urbano.

Implantação do Plano de Gerenciamento de 

Manutenção das Estradas e Pontes Rurais.

Pavimentação e adequação das vias urbanas 

existentes.

Elaboração de estudo de viabilidade para 

implantação da Via Perimetral Projetada.

Implantação de nova rota para o transporte de 

carga.

Incentivar a circulação de pedestres e 

ciclistas entre os bairros da área urbana.

Implantação das ciclovias nos trechos principais e 

incentivos a execução e manutenção dos passeios.

Implantação de obras de manutenção da ponte de 

Marcílio Dias.

Elaboração de viabilidade técnica e financeira, com 

determinação da melhor localização de uma ponte 

para transposição do Iguaçu.

Planejar a operação do trânsito para 

diminuir os riscos de acidentes, 

congestionamentos e falta de áreas para 

estacionamento

Municipalizar e criar condições institucionais para o 

planejamento e a operação do trânsito no município

AÇÕESDIRETRIZES

EXECUÇÃO
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Qualificar a infra-estrutura de circulação 

promovendo o escoamento adequado da 

produção econômica do município, bem 

como a segurança e a compatibilidade 

de tráfegos nas vias rurais e urbanas.

Minimizar o impacto do tráfego de 

cargas e de longa distância na área 

urbana.

Promover a transposição segura dos rios 

de divisa do município com a 

manutenção da ponte existente em 

Marcílio Dias e estudo para implantação 

de outra sobre o Rio Iguaçu
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Implantação das vias marginais ao longo das 

rodovias estaduais para acesso com segurança às 

atividades lindeiras

Implantação de obras para transposição segura da 

SC 280 no trecho da Sede Urbana.

Elaboração de Plano de Transporte Escolar e 

Treinamento de Responsáveis.

Adequação do transporte escolar às especificidades 

de crianças com deficiências ou com mobilidade 

reduzida.

Elaboração e Implantação de Plano de Transportes 

Coletivo.

Adequação do transporte às especificidades das 

pessoas com deficiências ou com mobilidade 

reduzida.

Construir um Terminal de Transporte 

Coletivo Urbano para ampliar a 

possibilidade de operação do sistema e 

conforto dos usuários.

Projeto e Construção do Terminal

Garantir a universalidade dos serviços 

de energia elétrica, de forma constante 

e não oscilante, para toda a população 

de Canoinhas, urbana e rural

Ampliação dos serviços de energia elétrica na zona 

rural.

Garantir a universalidade dos serviços 

de telefonia fixa e móvel, para toda a 

população de CANOINHAS.

Elaboração de Plano de Ampliação dos Serviços de 

Telefonia.

Promover a integração das Secretarias Municipais 

para realizar Campanhas em relação à Atenção 

Básica e à Prevenção.

Ampliar o Programa Saúde da Família (PSF) na área 

urbana

Implantar uma equipe multiprofissional de saúde 

para atender a área rural do município.

Planejar e implantar uma equipe multiprofissional 

no município para tratar os pacientes acamados em 

suas residências.

Ampliar, intensificar e implantar ações educativas e 

preventivas na área da saúde, tanto no meio urbano 

quanto no meio rural.

Criar um Banco de Informações Integradas da Saúde 

para o município.

Criar um Centro de Controle de Zoonoses

Reestruturar as Unidades de Saúde para melhorar a 

qualidade de atendimento pelo SUS.

Ampliar o atendimento da Unidade de Saúde no 

Bairro Industrial I, COHAB 1.

Implantar e adequar a infra-estrutura para serviços 

especializados na área da saúde que visam atender 

todo o município, ampliando o atendimento de 

qualidade, dentre eles, a Agência Transfusional, o 

Centro de Diagnóstico por Imagem, o Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador e o 

Ambulatório de Doenças Infesto-contagiosas.

Realizar um diagnóstico da demanda por Unidades 

de Saúde na área rural de todo o município.
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Promover ações integrais, promocionais 

e intersetoriais no eixo da prevenção e 

da atenção básica.

Reestruturar, melhorar e readequar a 

Atenção Básica do município.

Si
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V
iá
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o Adequar a Rodovia SC 280 e o sistema 

viário de entorno para redução da 

compartimentação do tecido urbano e 

dos conflitos entre o tráfego local e o de 

passagem.

Racionalizar e otimizar o transporte 

escolar no Município.

Racionalizar o transporte público de 

passageiros, de modo a garantir a 

qualidade, eficiência e seguranças dos 

serviços prestados.

Sa
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Sa
ú

d
e

Adaptar os equipamentos de saúde do 

município, tanto na área urbana quanto 

na área rural, para facilitar o acesso dos 

portadores de deficiência.

Construir rampas de acesso e reformar os 

sanitários, enfim, adaptar integralmente todos os 

equipamentos de saúde do município.

Implantar de praças na área urbana da cidade, bem 

como manutenção e revitalização das praças já 

existentes.

Construção de Parque ao longo do Rio Água Verde.

Construção de quadras poliesportivas na área 

urbana da cidade.

Construção de um Centro Poliesportivo na área 

urbana.

Implantação de centros poliesportivos na área rural 

do município.

Realização de melhorias no Estádio Municipal.

Otimização do uso do Parque de Exposições.

Realizar reformas e melhorias na infra-estrutura das 

escolas.

Realizar um diagnóstico da demanda para ampliar a 

Rede de Ensino Médio na área rural.

Realizar um diagnóstico da demanda para 

identificar a necessidade de implantação de 

Centros de Educação Infantil (CEI) nucleados na 

área rural e no Centro.

Ampliar, reformar e adaptar os Centros de Educação 

Infantil (CEI) em todo o município.

Intensificar a Alfabetização de Jovens e Adultos na 

área urbana e na área rural

Intensificar o apoio e a ampliação de projetos de 

contra do ensino formal.

Estudar e planejar ações/parcerias com instituições 

de ensino superior das esferas estadual e federal.

Adaptar as escolas do ensino 

fundamental e ensino médio, tanto na 

área urbana quanto na área rural, para 

facilitar a acessibilidade dos deficientes 

físicos no que diz respeito à estrutura 

física das escolas e também a 

acessibilidade à informação

Reformar os sanitários adaptando-os para facilitar o 

uso, criar rampas de acesso em todas as áreas da 

escola, implantar bibliotecas com acervo em braile, 

instalar computadores adaptados aos deficientes 

físicos.

Construir um Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Infrator.

Criar um abrigo para mulheres vítimas de violência.

Construir uma unidade do CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social – no bairro 

Piedade.

Providenciar um outro imóvel – de preferência da 

Prefeitura – para a Casa Lar.

Providenciar novas instalações para o Centro de 

Reabilitação e Convivência para pessoas com 

deficiência física.

Providenciar novas instalações para o PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Criar um Centro de Convivência para Idosos.

Criar o Centro da Criança e do Adolescente no 

Centro Poli Esportivo da área urbana.

Implantar acessos para pessoas com deficiência 

nos equipamentos públicos de ação social.

Implantar, reformar e ampliar 

equipamentos públicos de lazer e 

esporte.
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Reestruturar, reformar e ampliar os 

equipamentos públicos na área da 

educação.

Ampliar e manter os Projetos 

Educacionais desenvolvidos no 

município.
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Implantar e relocar unidades de 

equipamentos públicos da área de ação 

social.
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 EIXO INSTITUCIONAL 

 

 

SIM NÃO PARCIAL

NÃO 

IDENTIFICADA

Regulamentar os princípios, objetivos e diretrizes da 

política urbana de Canoinhas, na Lei do Plano Diretor 

Municipal.

Instituir e Regulamentar dos instrumentos do Estatuto 

da Cidade.
Revisar e atualizar da Lei Municipal de Parcelamento do 

solo.
Revisar e atualizar os Códigos de Obras e Posturas 

adequando o seu conteúdo à realidade local.
Definir convênio com o FATMA para integrar o exercício 

de competências fiscalizatórias e de licenciamento em 

alguns campos em matéria ambiental.

Redefinir as competências legais das Secretarias de 

Administração e Finanças, Planejamento e Orçamento e 

Obras e desenvolvimento Urbano;

Substituir cargos temporários por servidores efetivos ou 

comissionados.

Criar o Conselho Interno de Planejamento Integrado.

Instituir o Conselho do Plano Diretor.

Secretaria de Administração e Finanças

Realizar divisão interna em departamentos 

especializados

Absorver a competência para planejamento 

orçamentário

Secretaria de Planejamento e Orçamento

Absorver as competências para planejamento urbano, 

gestão territorial, sistema viário e trânsito.

Alterar a nomenclatura para Secretaria de Planejamento 

Urbano

Realizar a divisão interna em três departamentos.

Contratar técnicos e capacitar o quadro existente.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Contratar técnicos e capacitação do quadro existente.

Secretaria de Meio Ambiente

Contratar fiscais especialistas em meio ambiente.

AÇÕES

EXECUÇÃO
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Promover a revisão da legislação urbanística de 

Canoinhas, com a participação da população, 

adaptando-a ao Estatuto da Cidade e aos 

princípios de Política Urbana instituídos pelo 

Plano Diretor Municipal.
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Integração do Município de Canoinhas com os 

demais entes federativos para gestão conjunta de 

interesses comuns.

Revisão do quadro de servidores municipais, para 

garantir melhor conjugação entre cargos 

temporários e comissionados e cargos efetivos.

Discussão conjunta do Planejamento Municipal 

entre as Secretarias.

Instituição de esferas institucionais que propiciem 

a participação popular no acompanhamento e 

monitoramento da implantação e regulamentação 

do Plano Diretor.

Promover a modernização do sistema de 

informações do Município, através da criação de 

cadastros completos e de fácil consulta.

Alteração do organograma funcional da Prefeitura 

de Canoinhas, com a redistribuição das 

competências.
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Reorganizar a estrutura administrativa das 

Secretarias de Administração e Finanças, de 

Planejamento e Orçamento, de Obras e Meio 

Ambiente, redefinindo as suas atribuições e 

fortalecendo o seu quadro técnico para 

implementação de um processo contínuo de 

planejamento e gestão territorial.

DIRETRIZES
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9 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

De acordo com o termo de referência, neste item deverão ser elaborados dois 

cenários para um horizonte de planejamento de dez anos (atual e tendencial), de modo 

a avaliar os diferentes caminhos que o município poderá seguir com base na 

complexidade do território e no grau de incerteza das transformações espaciais da 

região.  

Segundo o TR, a construção dos cenários deve ser realizada a partir da 

metodologia SWOT, também conhecida como Matriz FOFA no Brasil, considerada as 

forças (“s” de stregths), Oportunidade (“o” de opportunities), fraquezas (“w” de 

weaknesses) e ameaças (“t” de threats) de um determinado assunto.  

A consultoria sugere que a construção dos cenários seja realizada  a partir da 

metodologia CDP. Essa metodologia representa um método de ordenação criteriosa e 

operacional dos problemas e fatos, resultados de pesquisas e levantamentos, 

proporcionando uma apresentação compreensível, facilmente visualizável e compatível 

com a situação das áreas de interesse para o planejamento. Baseia-se em critérios de 

eficiência, de adequação dos meios e recursos de controle de resultados, evitando com 

isso os erros de uma simples eliminação de deficiências. 

A classificação dos elementos da estrutura municipal segundo Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades atribui aos mesmos uma função dentro do processo de 

desenvolvimento do Município. Isto significa que as tendências de desenvolvimento 

podem ser percebidas com maior facilidade. 

Com base nas informações obtidas, podemos classificar os elementos de 

interesse para o planejamento em: 

Condicionantes: elementos do ambiente urbano e natural ou planos e decisões 

existentes, com consequências futuras previsíveis no ambiente físico ou na estrutura 

urbana, que determinam a ocupação e o uso do espaço municipal, e que pelas suas 

características não podem ou não devem ser alterados.  
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Os condicionantes figuram como restrições, impedimentos, ou como aspectos 

a serem preservados, mantidos ou conservados, dependendo das peculiaridades dos 

diferentes condicionantes e das diferentes exigências locais. Exemplo disso são as 

características naturais do Município: rios, morros que não podem ser alterados, ou os 

aspectos antrópicos que fazem parte do patrimônio cultural da cidade. 

Deficiências: São situações de caráter negativo que significam 

estrangulamentos de caráter qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento do 

Município e da sua comunidade. 

O caráter das Deficiências pode ser, entre outros: 

• Técnico – carência/ inadequação da infraestrutura e equipamentos, etc. 

• Natural – corpos d’água poluídos, desmatamentos, etc. 

• Cultural – prédios históricos em decadência, etc. 

• Legal – ausência ou inadequação de legislação urbanística, ocupações 

irregulares, etc. 

• Financeiro – insuficiência de capacidade de endividamento, etc. 

• Social – desemprego, analfabetismo, etc. 

• Administrativo – falta de fiscalização, etc. 

• Econômico – custo elevado de manutenção, etc. 

Potencialidades: São os aspectos positivos do Município que, se bem 

explorados e/ou otimizados, poderão resultar em melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes. 

O caráter das Potencialidades pode ser, entre outros: 

• Técnico – infraestrutura e equipamentos com capacidade ociosa, etc. 

• Natural – áreas propícias à urbanização, áreas com potencial paisagístico para 

o turismo, etc. 

• Cultural – potencialidades para novas utilizações de prédios históricos, etc. 

• Legal – terrenos públicos disponíveis, etc. 

• Financeiro – capacidade de endividamento não utilizada, etc. 
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• Social – aproveitamento de iniciativas comunitárias, etc. 

• Administrativo – possibilidade de melhor arrecadação do Município, etc. 

• Econômico – recursos naturais possíveis de serem explorados, etc. 

A classificação dos aspectos analisados nessas três categorias tem por objetivo 

identificar as prioridades de ação. Da mesma forma, as medidas podem ser classificadas 

em três grupos de demanda: 

• Condicionantes: geram uma demanda de manutenção; 

• Deficiências: geram uma demanda de recuperação e melhoria; 

• Potencialidades: geram uma demanda de inovação. 

Os cenários atual e tendencial para cada um dos eixos são apresentados nas 

tabelas a seguir com uma análise descritiva dos fatores encontrados quanto a sua 

relevância. Os resultados obtidos nesta etapa, irão colaborar na elaboração dos 

objetivos/ estratégias a serem adotadas para embasar as ações e propostas futuras, na 

“Etapa 3 – Diretrizes e Propostas”.
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 EIXO AMBIENTAL 

Quadro 2: CDP EIXO AMBIENTAL 

 

 

CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Nascentes

Nascentes na área urbana com ausencia de 

Área de Preservação Permanente (APP), 

antropizadas, canalizadas

Disponibilidade hídrica Aumento da degradação dos cursos d'agua

Manancial de abastecimento

O município dispõe somente uma área de 

captação de água para abastecimento, 

sendo essa captação superficial. Épocas de 

estiagem comprometem o abastecimento 

do município

Qualidade da água do manancial

O crescimento da área urbana em direção ao 

manancial inviabilizará a captaçãoem função da 

poluição hídrica

Mineração

Exploração irregular, passivo ambiental, 

deficiências na fiscalização, potencial 

poluente e conflitos de exploração em 

áreas.

Áreas mineraveis são fonte de 

arrecadação municipal, minas 

fechadas podem se tornar belos 

parques através de PRAD - Projeto de 

Recuperação de áreas Degradadas

Degradação das áreas exploradas pela mineração

Áreas de interesse ambiental

Preservação ambiental. Possibilidade 

de arrecadação municipal, com base 

em lei ambiental.

Conservação das áreas com cobertura vegetal na área 

rural

Famílias em áreas ambientalmente frágeis, 

em áreas de proteção ambiental, áreas 

inundáveis e de alta declividade na área 

urbana

Morosidade no atendimento das famílias
Aumento na degradação das áreas de fragilidade 

ambiental na área urbana

CENÁRIO TENDENCIAL

 Ocupações Irregulares

CENÁRIO ATUAL

Existência de programas de 

regularização fundiária

TEMA
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Áreas inundáveis
Recorrência de inundações. Falta de 

estudos históricos sobre cota de inundação

Disponibilidade de áreas 

desocupadas que encontram-se 

abaixo da cota de inundação como 

áreas de lazer para a comunidade

Avanço da área urbana nas áreas de inundação

Não existe legislação municipal para a 

regulamentação do descarte de residuos da 

construção civil

Coleta de lixo diária na região 

urbana, evitando o acúmulo de 

resíduos

Apenas a região central e principais vias de 

acesso à cidade de Canoinhas possui 

serviço de varrição

Cooperativa de reciclagem Recanto 

da reciclagem tem apoio da 

Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente

Existe projeto para a implantação da 

rede de saneamento em toda a área 

urbana, com previsão de conclusão 

das obras para 2030 

Lei municipal n° 4510/2010 que 

institui o conselho municipal de 

saneamento e outra providências

Legislação

Ausencia de legislação e de código 

ambiental municipal, servidores tem 

dificuldades em alguns casos, como por 

exemplo legislação para aterros de resíduos 

de contrução civil, deficiencia em relação as 

normativas do codigo florestal federal e 

código florestal de santa catarina. O 

estadual por vezes é menos restritivo, 

deixando o servidor com dificuldade em 

algumas tomadas de decisão.

Dependência do município a legislação estadual de 

meio ambiente

Apenas 20% dos domicilios atendidos pela 

rede de de coleta de esgoto fizeram a 

ligação ao sistema, devido aos altos custos 

de implantação, alguns casos dependendo 

de instalação de bombas.  Há despejo de 

esgoto na rede fluvial acarrretando em mal 

cheiro e proliferação de insetos

 Saneamento 

Resíduos sólidos e 

limpeza de logradouros
Terreno hidromórfico Destinação correta do lixo gerado no município

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Hidrografia

córregos tubulados no perímetro urbano   

com assoreamento e escoamento para os 

chamados valetões, por vezes o 

dimensionamento não sendo suficiente 

para a vazão. Ligações de esgotos 

clandestinas nas redes fluviais.  Deficiência 

na coleta de esgoto possibilita a 

contaminação das águas superficiais e 

subsuperficiais.

Degradação dos recursos hídricos e aumento do 

problema de saúde

 Geologia

Problemas geotécnicos em áreas 

com rochas intemperizadas que 

geram solos mais frágeis, solos 

rasos tem maior probabilidade a 

contaminação de lençol freático

A diversidade geológica possibilita 

exploração econômica de varias 

substâncias minerais, inclusive água 

mineral.

Risco de contaminação de lençol freático por conta 

da fragilidade do solo

Vegetação
Existências de Araucárias na área 

rural

Poucas áreas públicas com remanescentes 

florestais

Possibilidade de implantação de 

novos parques em áreas inundáveis.
Extinção de araucária na região

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL
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 EIXO SOCIOECONÔMICO 

QUADRO 3: CDP EIXO SOCIOECONÔMICO 

 

CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Vocação e potencial 

estratégico urbano-

regional

Função urbano-regional 

de média-baixa 

complexidade

Baixo nível de formação de funções 

urbanas modernas, como pesquisa e 

desenvolvimento

Interconexões urbano-regionais 

com centros logísticos e industriais 

em ascensão, como Joinville

Permanência em posição baixa na hierarquia 

da rede urbana, servindo como centro de 

serviços básicos de alcance municipal e do 

seu entorno imediato

Vocação e potencial 

estratégico rural-

regional

Posição produtora de 

artigos da agropecuária 

(mate, madeira, grãos, 

suínos e frangos) com 

interligação a cadeias 

regionais, com alguma 

base local de agregação 

de valor, como 

ervateiras e indústrias 

madeireiras

Especialização em produtos com 

histórico de baixa intensidade 

tecnológica

Integração a cadeias do agronegócio 

altamente estruturadas em nível 

regional

Permanência da inserção nas cadeias do 

agronegócio regional, em subordinação à 

articulação efetivada em centros de 

hierarquia superior

População - Patamar 

demográfico

Patamar demográfico 

médio-baixo

Nível de aglomeração populacional 

insuficiente para grandes 

diversificações econômicas

Estabilidade demográfica capaz de 

trazer previsibilidade ao retorno de 

investimentos voltados para 

atendimentos básicos da população

Crescimento demográfico de ritmo lento, 

por volta de 0,3% a.a

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 306 
                                                           

 

 

 

CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

População - densidade 

demográfica em escala 

de detalhe

Baixo ritmo de 

crescimento 

demográfico, o que 

limita processos de 

mudanças significativas 

de níveis de 

adensamento

Adensamento populacional em áreas 

sujeitas a inundação

Áreas disponíveis para alocação de 

novas unidades habitacionais em 

correspondência com a demanda e 

sem a necessidade de grande 

expansão locacional

Manutenção de padrões de adensamento 

médio-baixo na área urbana

População - estrutura 

etária

Baixos níveis de 

natalidade

Capacidade de atendimento das 

necessidades de uma população em 

crescente proporção de idosos

Predominância de pessoas em 

idade para o trabalho

Pirâmide etária caracterizada por diminuição 

da participação de crianças em primeira 

infância, aumento da participação de idosos, 

dimimuição da predominância de pessoas 

em idade para o trabalho

Estrutura econômica

Maior participação dos 

serviços na economia, 

mas com predominância 

de produtos 

agropecuários e 

industriais entre 

aqueles destinados a 

mercados externos ao 

município

Produtos tradables , destinados a 

mercados para além dos limites 

municipais, caracterizados por baixa 

intensidade tecnológica (erva mate, 

madeira, soja, milho, fumo, frango e 

suínos)

Possibilidade de incremento do 

valor adicionado em atividades de 

especialidade local, por meio de 

estratégias de segmentação de 

mercado e qualificação dos 

conceitos de marketing de produtos 

tradicionais

Incorporação crescente de valor a produtos 

locais, em ritmo lento e sujeito a 

condicionantes externos, tais como mudança 

de estratégias de operadores econômicos de 

organizações localizadas alhures

Distribuição de 

empregos

Estrutura econômica 

local de baixa 

diversificação

Setores empregadores voltados para 

atividades de baixa intensidade 

tecnológica

Nível de formalização do trabalho 

capaz de promover segurança 

jurídica na relação de trabalho

Ritmo leve crescimento do emprego formal

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL
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 EIXO SOCIOESPACIAL 

QUADRO 4: CDP EIXO SOCIOESPACIAL 

 

CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Aspectos Regionais

A microrregião de Canoinhas apresenta um dos 

PIBs mais baixos entre as microrregiões de 

Santa Catarina, assim como essa posição é 

corroborada pelo rendimento domiciliar per 

capita de 2010, que era o menor de Santa 

Catarina e, também pelo elevado percentual de 

pessoas em situação de pobreza (7,6%)

A área urbana da Sede de Canoinhas 

encontra-se conurbada com o 

Distrito de São Cristovão em Três 

Barras e o movimento pendular entre 

os dois municípios é muito forte 

devido à existência de empregos 

industriais em Três Barras

O processo de conurbação 

entre as duas áreas urbanas 

tende a continuar crescendo, 

formando um mancha urbana 

que é separada pelo rio 

Canoinhas

Existência de muitas comunidades rurais
O município possui 6 distritos com muitas 

comunidades rurais no seu território

As áreas urbanas dos distritos ainda 

não foram demarcadas, sendo que 

para efeitos legais, são regidas pela 

legislação do  Incra

Como são pequenas 

localidades, sua 

transformação em áreas 

urbanas permitirá uma 

organização de seu território 

adequada para seu 

crescimento

Com a ocupação dessas áreas, 

Canoinhas terá uma boa 

distribuição das áreas urbanas  

para apoio das atividades 

rurais em seu território

Sede Municipal

A Sede Municipal apresenta uma topografia 

plana na maior parte de seu território, o que 

permite que as enchentes dos rios Canoinhas e 

Água Verde ocorram com frequência

Não existem programas para evitar 

os problemas das enchentes na área 

urbana

Possibilidade de criação de 

parques que abriguem áreas de 

contenção de enchentes junto à 

área urbana

Mantida a situação atual, a 

tendência é o aumento das 

enchentes e dos prejuizos 

inerentes à elas

Ocupações Irregulares na Sede Urbana do 

Município

Déficit habitacional para a 

população com renda até 3 salários 

mínimos

Mantida a situação atual, a 

tendência é o aumento das 

ocupações irregulares, criando 

uma malha urbana desconexa e 

irregular

CENÁRIO ATUAL
TEMA CENÁRIO TENDENCIAL
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Malha urbana da Sede Municipal
A cidade apresenta  uma malha urbana 

ortogonal com  a  maioria das ruas largas

Mesmo ruas residenciais 

apresentam essa característica, que 

encarece a sua manutenção, o que 

prejudica a segurança da travessia 

por pessoas idosas, crianças e 

pessoas com dificuldades físicas

Compatibilização do Zoneamento Urbano com 

os aspectos do meio ambiente

O zoneamento urbano da sede foi alterado 

recentemente, mas encontra-se com situações 

desconexas quanto ao uso e ocupação do solo. 

É necessária uma revisão no que concerne à sua 

adaptação aos aspectos ambientais do 

território, principalmente em relação aos riscos 

de enchentes e inundações

Falta de estudos de drenagem 

urbana para adaptar a realidade ao 

zoneamento

Riscos de eventos extremos 

naturais que possam agravar a 

situação dos moradores

Estrutura organizacional na prefeitura para 

tratar de habitação de interesse social

A estrutura organizacional da prefeitura muda a 

cada mudança de prefeito, não consolidando 

uma equipe concursada para tratar das 

questões habitacionais, fazendo com que as 

pessoas que entram na secretaria de habitação 

demorem um tempo até entender bem de como 

deve ser tratada a política habitacional no 

município

Além de pequena, a equipe é nova 

tendo que aprender sobre o assunto 

enquanto trabalha

Existência  da Secretaria 

Municipal de Habitação

Continuando da forma como 

está estruturada hoje, a 

política habitacional ainda 

levará tempo para ser 

implementada

Dimensionamento do Déficit Habitacional de 

Canoinhas

O Plano Municipal de Habitação de Canoinhas 

foi elaborado em 2009 com dados do Censo de 

2000, com isso, sua defasagem é de 

praticamente 19 anos. Como o plano também 

não apresentou uma projeção da população 

para 2023, como era solicitado pelo Ministério 

das Cidades na época, o déficit habitacional 

apresentado se referia à situação de 2000

Em função da condicionante,  não 

existem dados atualizados sobre o 

déficit habitacional de Canoinhas

O município, por sua extensão 

tanto rural como urbana, 

oferece boas condições para 

implantação de conjuntos 

habitacionais

Sem o PMHIS atualizado e com 

a projeção e planejamento 

para os próximos 12 anos, será 

dificil  conseguir a sua 

implementação adequada, uma 

vez que ocorrerão várias trocas 

de governo neste interim

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL

Possibilidade de 

redimensionamento de faixas 

para compartilhamento de 

tráfego de meio de transporte 

não motorizado. 
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Regularização Fundiaria das ocupações 

existentes 

Necessidade de atualização do PMHIS 

para um atendimento adequado das 

famílias

A prefeitura vem realizando o 

trabalho de regularização fundiária 

das ocupações existentes

Os novos empreendimentos 

realizados atenderam as 

ocupações existentes, mas as 

famílias cadastradas não foram 

totalmente atendidas

Aspectos legais

A Lei nº. 5.140 de 19/07/2013 dispõe sobre o 

sistema municipal de cultura, seus princípios, 

objetivos, estrutura, organização, gestão, 

interrelações entre os seus componentes, 

recursos humanos, financiamento e dá outras 

providências

A cidade já tem um disciplinamento 

legal sobre os aspectos culturais que 

permite um trabalho sistemático de 

proteção ao patrimônio cultural local

Perspectiva de manutenção do 

acervo cultural do município

Museus

A existência de museus no município 

que guardam seu patrimônio cultural 

é de grande importância para que as 

novas gerações entendam o processo 

de formaçãode sua história

Perspectiva de manutenção do 

acervo cultural do município

Patrimônio arquitetônico

A arquitetura em madeira é encontrada em 

diversos pontos da cidade e no interior de 

Canoinhas, denotando a importância que foi a 

madeira na vida e na economia do município, 

destacando principalmente a influência das 

colonizações polonesa, ucraniana, germânica e 

até mesmo a presença norte-americana 

A perda de alguns exemplares 

bastante consistentes da arquitetura 

do início do século XX por falta de 

uma legislação mais clara sobre o 

tema

As edificações que ainda restam, de 

grande valor histórico, poderão 

garantir a manutenção do percurso 

histórico do crescimento urbano da 

cidade

Mantidas as condições atuais, o 

município poderá perder os 

exemplares arquitetônicos que 

registram a existência de 

diferentes grupos étnicos que 

habitaram a cidade

Rota das Capelas

A existência desse roteiro turístico 

agrega  o valor histórico das capelas 

distribuídas pelo território rural do 

município e erguidas pelas diferentes 

comunidades etnicas que formam a 

sua população

Se mantido esse roteiro, poderá se 

constituir no marco inicial das 

várias rotas que constroem a 

história de Canoinhas e 

implementar as atividades 

turísticas no município

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL
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 EIXO INFRAESTRUTURAS 

QUADRO 5: CDP EIXO INFRAESTRUTURA 

 

CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

O Rio Canoinhas em tempos de estiagem 

tem o nivel da água comprometido, havendo 

risco de racionamento

Períodos mais extensos e mais frequentes de 

racionamento de água

Existem problemas com relação a qualidade 

da água coletada nos poços em localidades 

rurais

Aumento dos problemas de saúde nas localidades 

rurais provenientes do consumo de água 

contaminada

Existe projeto para a implantação da 

rede de saneamento em toda a área 

urbana, com previsão de conclusão 

das obras para 2030 

O município não possui plano de drenagem 

urbana

A rede de microdrenagem está 

subdimensionada, prejudicando a vazão das 

águas

Terreno predominantemente plano, 

dificultando o escoamento das águas

 Não possui levantamento do sistema de 

microdrenagem

Ocorrência de enchentes em diversos pontos 

da cidade

Abastecimento de água

Drenagem urbana

Terreno predominantemente 

plano, dificultando o escoamento 

das águas

Sistema hídrico

Esgotamento sanitário 

TEMA

Coleta de lixo diária na região urbana, 

evitano o acúmulo de resíduos

CENÁRIO ATUAL

Maior número de pessoas da sede e das 

comunidades rurais comprometidas pelo serviço de 

abastecimento de água

Aumentos dos problemas de saúde pública

Lei municipal n° 4510/2010 que 

institui o conselho municipal de 

saneamento e outra providências

Existem localidades rurais que não são 

atendidas pelo serviço, como na comunidade 

agrícola Estação Paciência

Lei municipal n° 4510/2010 que 

institui o conselho municipal de 

saneamento e outra providências.

Aumento das ocorrências e gravidade das cheias

CENÁRIO TENDENCIAL

Apenas 20% dos domicilios atendidos pela 

rede de de coleta de esgoto fizeram a ligação 

ao sistema, devido aos altos custos de 

implantação, alguns casos dependendo de 

instalação de bombas.  Há despejo de esgoto 

na rede fluvial acarrretando em mal cheiro e 

proliferação de insetos

Renda da população
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES
Não existe legislação municipal para a 

regulamentação do descarte de residuos da 

construção civil

Coleta de lixo diária na região urbana, 

evitando o acúmulo de resíduos

Apenas a região central e principais vias de 

acesso à cidade de Canoinhas possui serviço 

de varrição

Cooperativa de reciclagem Recanto 

da reciclagem tem apoio da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente

Polo universitário

Os atendimentos nas localidades rurais são 

realizados apenas 1 vez na semana em 

função do baixo número de residentes, com 

exceção de Marcílio Dias

Consórcio intermunicipal de saúde 

– cisamurc. Possui plano municipal 

de saúde válido até 2021

Necessidade de criar núcleos de atendimento local 

nas comunidade rurais.

As unidades de Pinheiros, Willy Radke, 

Eurico Paul, Ervino Treml, Cohab I, Central e 

Campo da Água Verde não possuem equipe 

médica suficiente para o atendimento da 

população cadastrada, segundo critérios da 

portaria do Ministerio da Saúde

Algumas unidades não possuem dados de 

demanda

Áreas como Paula Pereira e Pinheiros são 

consideradas areas de vulnerabilidade social, 

e não possuem equipamentos nas 

proximidades. Os moradores devem se 

deslocar à Secretaria de Assistencia Social no 

centro de Canoinhas

A distribuição dos equipamentos na 

sede urbana são suficientes e 

praticamente atendem toda a 

demanda

Possuem Plano de Assistência Social 

válido até 2021

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL

Como o município tem baixa taxa de crescimento não 

haverá mudanças significativas da situação 

Atendimento à demanda educacional nos níveis 

fundamental, médio e superior e déficit na pré-

escola

Equipamentos de educação

80% dos CMEIs não atendem a demanda 

atual

População atendida no  nivel 

fundamental e médio

Destinação correta do lixo gerado no município

Assistência social 

Resíduos sólidos e limpeza de 

logradouros
Terreno hidromórfico

Equipamentos de saúde
Alto índice de longevidade da 

população

Alto índice de longevidade da 

população

Crescimento da demanda pelos serviços 

especializados (Ex: geriatria)

Atualmente existe 202 alunos em lista de 

espera para matricula nos CMIs . 
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CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES

Poluição do solo por necrochorume

Não há espaço para novas sepulturas nos 

cemitérios municipais

Esportes e lazer
Baixa capacidade de investimento 

do município
Falta parques urbanos para a população 

Existem diversas academias ao ar 

livre espalhadas pela cidade
Baixa qualidade de vida

Dificil acesso das comunidades rurais às 

telecomunicações

Baixa cobertura e qualidade da comunicação 

de dados

TEMA
CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO TENDENCIAL

Aumento da demanda por sepulturas

Energia e telecomunicações Aumento no deficit de acesso às informações
Território municipal de grandes 

dimensões

Lei 6191/2018 de involucro do 

necrochorume 
Serviços funerários Terreno hidromórfico na sede
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