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1 APRESENTAÇÃO 

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

Federal e 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. Através dele, 

são lançadas considerações 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.). Em virtude do volume de conteúdo 

produzido na fase de diagnóstico do PDM, este encontra-se dividido em 2 (dois) 

relatórios:  

• Relatório 03: Diagnóstico – Volume 01; 

• Relatório 03: Diagnóstico – Volume 02. 

No Volume 01 é apresentada a metodologia empregada para análise das 

dinâmicas urbanas municipais e os resultados obtidos para os eixos ambiental, 

socioeconômico,  socioespacial e de infraestrutura. Enquanto no Volume 02 são 

apresentados os resultados referentes ao eixo institucional, a análise da efetividade das 

propostas do PDM vigente, a construção de cenários atual e tendencial e anexos. 
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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
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2 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; 
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 
com organizações da sociedade civil; 
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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 
política de assistência social em seu âmbito em consonância com as normas 
gerais da União. 
XII - elaborar: 
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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. 
XVII - implementar: 
a) os protocolos pactuados na CIT; 
b) a gestão do trabalho e a educação permanente.  
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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, seis estagiários e cinco eletivos. Os profissionais 

atuam nos diversos equipamentos, cada qual com características específicas de 

atendimento. 

Figura 1: Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1364
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

A Secretaria Municipal de Saúde, originada pelo desmembramento da 

Secretaria de Saúde e de Ação Social, foi instituída pela Lei nº 3.286/2001. 

 

Atribuições: 

O art. 156 da Lei Orgânica Municipal de Canoinhas elenca as seguintes 

atribuições da Secretaria Municipal de Saúde: 

I - a assistência à saúde; 
II - incentivo à dedicação exclusiva em tempo integral dos servidores, 
capacitação e reciclagem permanentes, condições adequadas de trabalho 
para a execução de suas atividades em todos os níveis e com a formulação de 
política de recursos humanos; 
III - a direção do SUS no âmbito do Município em articulação com a Secretaria 
Estadual de Saúde; 
IV - a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, em 
termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância com o Plano 
Estadual de Saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de 
Saúde; 
V - a elaboração e utilização da proposta orçamentária do SUS para o 
Município; 
VI - a administração do Fundo Municipal de Saúde;  
VII - a proposição de projetos de lei municipais que contribuam para viabilizar 
e concretizar o SUS no Município;  
VIII - a compatibilização e complementação das normas técnicas do 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde e de acordo com a 
realidade municipal;  
IX - a administração e execução das ações e serviços de saúde e de promoção 
nutricional, de abrangência municipal;  
X - a implantação do sistema de informação em saúde, no âmbito municipal, 
em conformidade com o estadual;  
XI - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de 
morbimortalidade no âmbito do Município; 
 XII - o planejamento e a execução das ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica no âmbito do Município, em articulação com o nível estadual; 
XIII - o planejamento e execução, das ações de controle do meio ambiente e 
de saneamento básico no âmbito do Município, em articulação com os 
demais órgãos governamentais; 
XIV - a normatização e execução, no âmbito do Município, da política nacional 
de insumos e equipamentos para a saúde;  
XV - a execução, no âmbito do Município, dos programas e projetos 
estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e 
municipais, assim como situações emergenciais;  
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XVI - a complementação das normas referentes às relações com o setor 
privado e a celebração de contratos com serviços privados de abrangência 
municipal;  
XVII - o planejamento e execução das ações de controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados; 
XVIII - a celebração de consórcios intermunicipais, para formação de Sistemas 
de Saúde, quando houver indicação técnica e consenso das partes. 

 

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/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 2: 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 oito 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 suficientes 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 às 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 3.286/2001 promove a adequação administrativa, determina o 

desmembramento, extingue, cria e altera nomenclatura, define atribuições de 

secretarias municipais e dá outras providências. O Art. 3º da referida lei cria a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Orçamento, hoje somente Planejamento. A Lei nº 

5.055/2013, art. 2º, altera a denominação para Secretaria de Planejamento. 

 

Atribuições: 

A lei 3.286/2001 determina à Secretaria Municipal de Planejamento as 

seguintes atribuições: 

a) a elaboração de propostas de orçamento plurianual de investimentos; 
b) a identificação de fontes destinadas ao financiamento de programas e 
projetos de interesse do município; 
c) a proposição de modificação na organização da prefeitura e 
assessoramento a cada órgão na formulação e implantação de novos sistemas 
de trabalho; 
d) o estudo da viabilidade, a elaboração de projetos destinados à captação de 
recursos, junto aos diversos órgãos governamentais, a fiscalização do tramite 
de referidos projetos e propostas, bem como a devida prestação de contas 
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após sua realização, cabendo especialmente os estudos e pesquisas sobre os 
problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e físico do 
município, visando a fixação de diretrizes para a elaboração de planos e 
programas parciais de investimentos municipais; 
e) controle da execução físico financeira desse plano, elaborando os 
respectivos relatórios;  
f) prestar assistência técnica aos órgãos da prefeitura quando da elaboração 
de propostas a serem encaminhadas para a formulação de planos municipais. 

 

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/1371 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente, a secretaria conta com 18 funcionários, sendo 12 concursados, seis 

comissionados, além de dois estagiários. Possui profissionais graduados em Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria não possui funcionários 

suficientes 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 sete salas: sala do 

secretário, sala de equipe de engenheiros, arquitetos e desenhistas, sala da equipe de 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1371
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fiscalização, sala do agente administrativo e topógrafo, 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.  

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 às 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 (três engenheiros civis, dois agentes administrativos,  um auxiliar 

administrativo, um desenhista , um assistente técnico em topografia, dois fiscais II, um 

engenheiro eletricista, um eletricista) e seis comissionados (secretário de planejamento, 

dois chefes de setor, dois supervisores II e um supervisor III), e ainda dois estagiários. 
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Figura 3: 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 3.286/2001 promove a adequação administrativa, determina o 

desmembramento, extingue, cria e altera a nomenclatura, define atribuições de 

secretarias municipais e dá outras providências. O Art. 6° desta lei determina a criação 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente a partir do 

desmembramento da então Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico. Por sua vez, a Lei Municipal nº 3.321/2001 determinou o 

desmembramento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 

dando origem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. 

A Lei 3.005 de 1998 criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

CMDMA. 

 

Atribuições: 

O Art. 167 da Lei Orgânica Municipal determina ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;  
II - proteger os mananciais hídricos;  
III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de degradação ambiental, estudo prévio de 
impacto ao meio ambiente, a que se dará publicidade;  
V - controlar a reprodução, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e ao meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies e 
fiscalizar o uso dos defensivos agrícolas;  
VIII - fiscalizar o desmatamento indiscriminado;  
IX - coibir qualquer tipo de poluição em recintos públicos fechados, no âmbito 
do Município;  
X - proteger a mata ciliar;  
XI - criar Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 
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§ 2º Aquele que explorar recursos minerais e vegetais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica 
exigida pelo órgão competente, na forma da lei. §  
3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais ou administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  
§ 4º o exercício de caça e pesca será regulado em lei específica, observado os 
seguintes preceitos:  
a) criação de fazendas de caça e pesca; 
b) autorização para abate de espécies, que por seu elevado número, não 
corram risco de extinção e estejam se tornando nocivas ao meio ou à 
exploração comercial agropecuária. 

 

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, 

diretor do meio ambiente, gestor de saneamento básico/supervisor II, dois agentes 

administrativos, chefe de setor, supervisor I, nove serventes, dois jardineiros e um 

estagiário. 

 

 

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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Figura 4: 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, cinco comissionados, um estagiário, além de um funcionário emprestado 

de outro órgão. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria não possui funcionários 

suficientes 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. 
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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 

às 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. 

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. 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

A lei nº 3.855/2005 cria 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, 

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 
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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:  

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/

1363 

 

 

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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Estrutura administrativa: 

Segundo organograma recebido pela prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da secretaria é composta por: secretário de administração, dois 

supervisores, seis agentes administrativos, três contadores, chefe de setor e estagiário. 

 

Figura 5: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 
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CHEFE DE 
SETOR

ESTAGIÁRIO

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E TURISMO 

A Lei Municipal 3.286/2001 promove a adequação administrativa, determina o 

desmembramento, extingue, cria, altera a nomenclatura, define atribuições de 

secretarias municipais e dá outras providências. O Art. 6º desta lei determina o 

desmembramento da Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico e cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Industrial, Comércio e Turismo. 
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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, dois agentes administrativos, encarregado, supervisor, diretor administrativo e 

estagiário. 

Figura 6: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TURISMO

2 AGENTES 
ADMINISTRATIVOS

DIRETOR ENCARREGADO

ESTAGIÁRIO

SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

SUPERVISOR
DIRETOR 

ADMINISTRATIVO

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1412
https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1412


  
 
 

                
 

P á g i n a  | 36 
                                                           

Atualmente a secretaria conta com 11 funcionários, sendo destes quatro 

concursados, um comissionado, três estagiários, além de três funcionários emprestados 

de outro órgão. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria não possui funcionários 

suficientes 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.  

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. 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 

atualmente 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.  A Lei Municipal nº 

3.321/2001 determinou o desmembramento da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, dando origem à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

Atribuições: 

O Art. 135 da Lei Orgânica Municipal descreve as atribuições do Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Rural. São elas:  

I - criação de programas de fomento agropecuário, visando: 

a) melhoria genética da pecuária;  

b) recuperação e conservação dos recursos naturais renováveis.  

II - estimulo às atividades que visem a maximização dos recursos materiais e 

naturais, em benefício da produtividade e eficiência econômica, protegendo 

o meio ambiente;  

III - estímulo à instalação de agroindústrias.  

Parágrafo único. O Município instituirá um Conselho de Desenvolvimento 

Agropecuário, conforme o "caput" do artigo. 

 

Localização: 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 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/1368 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368
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Estrutura administrativa: 

Segundo o organograma recebido pela prefeitura de Canoinhas, a estrutura 

administrativa da secretaria é composta por: secretário, dois supervisores II, diretor 

agropecuário, dois veterinários, engenheira agrônoma, agente administrativo/inspetor, 

dois técnicos agropecuários, motorista, dois operadores de máquina e dois serventes. 

Figura 7: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

A Lei 3.286/2001, que promove a adequação administrativa, determina o 

desmembramento, extingue, cria, altera a nomenclatura, define atribuições de 

secretarias municipais e dá outras providências, modificou a nomenclatura da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Obras para Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano. 

 

Atribuições: 

O Art. 171 da Lei Orgânica Municipal aponta as diretrizes gerais da política 

urbana. São elas: 

I - a gestão democrática, assegurando a participação popular na formulação, 

implementação e controle dos projetos de desenvolvimento urbano;  

II - a integração e complementariedade do desenvolvimento urbano e do 

desenvolvimento rural;  

III - a distribuição equilibrada dos ofertas de equipamentos urbanos, da 

população e das atividades econômicas; 

IV - a adequação dos gastos públicos às prioridades apontadas pelo Plano 

Diretor;  

V - a preservação, recuperação e conservação do patrimônio cultural e 

ambiental. 

 

Localização: 

A secretaria encontra-se na rua Almeida Cardoso, 350, Tricolin.    

 

Endereço online: 

A secretaria não possui sítio eletrônico específico e poucas informações são 

encontradas no endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368 

 

 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1368
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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, cinco supervisores, diretor de 

manutenção, dois agentes administrativos, estagiário. 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
URBBANO E OBRAS

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

 ESTAGIÁRIO

SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

5 
SUPERVISORES

DIRETOR DE 
MANUTENÇÃO

2 AGENTES 
ADMINISTRATIVOS

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

A Lei nº 3.286/2001 altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes para Secretaria Municipal de Educação. 

 

Atribuições: 

O Art. 140 da Lei Orgânica Municipal elenca os deveres do município 

relacionados à educação. São eles: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  
III - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à 
saúde;  
IV - profissionais na educação em número suficiente à demanda escolar;  
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V - condições físicas para o funcionamento das escolas;  
VI - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  
VII - atendimento adequado à realidade rural e de formação profissional de 
produtor rural, através de convênios com a União e o Estado;  
VIII – atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil. 
 IX - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um.  
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, 
acionável mediante mandado de injunção.  
§ 2º O não oferecimento de ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.  
§ 3º Compete ao Município recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência 
à escola.  
§ 4º Será obrigatório, no mínimo uma vez por mês, a cerimônia de 
hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, acompanhada 
pelos respectivos hinos, nas escolas da rede Municipal.  
§ 5º O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Município, vedadas quaisquer formas de proselitismo.  
§ 6º Será obrigatório um programa de orientação técnica e científica sobre a 
prevenção ao uso de drogas, proteção ao meio ambiente e orientação sexual 
para alunos de escolas básicas.  
§ 7º O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, 
que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos 
particulares, que recebam auxílio do Município. 
 § 8º Para que o ensino atenda às particularidades das necessidades da 
população rural, existirá uma comissão específica para este setor, em que 
esteja presente uma representação dessa população através de suas 
organizações, com o objetivo de planejar os programas de ensino, 
acompanhá-los e avaliá-los.  
§ 9º Na organização de seu sistema de ensino, o Município definirá formas de 
colaboração com o Estado, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório.  
§ 10º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso.  
§ 11º O Município assegurará aos alunos da rede pública municipal, inclusive 
durante o período de recesso escolar e nos termos da Lei, o fornecimento de 
merenda escolar, de 2ª a 6º feira. 

 

Localização: 

A secretaria encontra-se na rua 3 de Maio, 142, Centro.     
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Endereço online: 

A secretaria Municipal de Educação 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, 

dois assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogas, monitores, pedagogos, orientador 

educacional, diretor administrativo, administrador escolar, dois nutricionistas, 

encarregada de merenda, assistente técnico e dois estagiários. 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente a secretaria conta com 32 funcionários, dentre eles 28 concursados, 

um comissionado, além de três estagiários. 

De acordo com questionário aplicado, a secretaria possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades. 

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. 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1356
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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 às 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 8: Organograma da Secretaria de Educação 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 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 providências. 
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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/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, dois assistentes sociais, supervisor, chefe de setor e estagiário. 

Figura 9: Organograma da Secretaria Municipal de Habitação 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1365
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 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; 
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; 
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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. 
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, quatro agentes de 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/6282
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trânsito, agente administrativo, coordenador de sinalização viária e seis operadores de 

sinalização viária. 

Figura 10: Organograma do Departamento de Trânsito de Canoinhas 

DEPARTAMENTO DE 
TRÂNISTO DE 
CANOINHAS

4 AGENTES DE 
TRÂNSITO

AUTORIDADE 
MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO

AGENTE 
ADMINISTRATIVO

COORDENADOR DE 
SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA

05 OPERADORES 
DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente o órgão conta com 13 funcionários, dentre eles nove concursados, 

três comissionados, além de quatro 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. 
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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. 

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 
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próprios que sofrem manutenções periódicas, mas que não suficientes para atender às 

demandas do órgão.  

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.    
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 ASPECTOS LEGAIS 

O objetivo do presente capítulo consiste em embasar a revisão de todo o 

arcabouço da legislação urbanística municipal de Canoinhas, em virtude do processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade. 

O capítulo 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 verificar os dispositivos que constam 

das leis atuais e que necessitam de revisão e ou elaboração.  

O conteúdo a seguir está organizado 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 como está a mobilidade nos bairros e como os moradores se 

deslocam pelo município, conforme determinação da Lei Federal nº 

12.587/2012. 
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 PARTE I - 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). 

A Legislação Urbana é constituída basicamente dos seguintes instrumentos 

legais: 

• Lei do Plano Diretor. 

• Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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• 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, a fim de 

atender os objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal. Segue 

exemplo de hierarquia e integração da legislação urbanística básica. 

Figura 11: Hierarquia e integração da legislação urbanística  

  
Fonte: Adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 

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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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. 

2.2.1.1 LEI DO PLANO DIRETOR 

A. CONCEITUAÇÃO CONTEÚDO MÍNIMO 

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. 
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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: 
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. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=10&retiraLista=true
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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. 

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. ANÁLISE 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 
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2.2.1.2 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. 

 

B. ANÁLISE 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. 

 

2.2.1.3 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 à 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 à edificação, com aproveitamento do sistema 
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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 

de continuidade da malha urbana. Com relação aos projetos de condomínios, os 

mesmos deverão atender ao contido na Lei Federal 4.591/64.  

 

B. ANÁLISE 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 e o Município de Canoinhas deverá prever a 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 

2.2.1.4 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 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 59 
                                                           

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. 

B. ANÁLISE 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.  

 

2.2.1.5 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. ANÁLISE PRELIMINAR 

 

A Lei 64/2018 deve ser atualizada e revisada e incluir em seu conteúdo os 

preceitos estabelecidos pela 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.  
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2.2.1.6 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. ANÁLISE PRELIMINAR 

 

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 às normas técnicas federais relativas às 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.  

2.2.1.7 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, 
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execução de obras em logradouro público, higiene das habitações e terrenos, entre 

outros. 

 

B. ANÁLISE PRELIMINAR 

 

A Lei 21/2007 deve ser atualizada para se adequar às normas federais, bem 

como à realidade atual do município de Canoinhas. Deverão ser estabelecidas novas 

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.  

 

2.2.1.8 DEMAIS LEGISLAÇOES CORRELATAS 

Segue abaixo breve explicativo das demais leis correlatas, cuja análise da 

legislação municipal de Canoinhas será revisada ou proposta: 

1. Código 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 Transferência do Direito de Construir - Este instrumento 

compreende a faculdade conferida, por lei municipal, ao proprietário de imóvel, de 
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exercer em outro local o direito de construir previsto nas normas urbanísticas 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, 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 à 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 
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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 

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 dispositivos 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. 
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 PARTE II – DO MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL 

2.2.2.1 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: 

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 mapeados, 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. 
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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 às 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.  

 

2.2.2.2  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? 
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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? 

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 1: Tabela síntese 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 12: Quadro síntese 

 

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 2: tabela síntese 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 13: Quadro síntese 

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 3: tabela síntese 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 14: Quadro síntese 

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, 

o objetivo é traçar um panorama completo de todas as atividades envolvidas no 

processo urbanístico municipal do ponto de vista metodológico, de forma que seja 

possível 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 a seguir.  
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Gráfico 1: Legislação relatas ao Plano Diretor 

Lei 

Complementar 

/Lei Ordinária / 

Decreto 

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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Lei 

Complementar 

/Lei Ordinária / 

Decreto 

Número/Ano - Alteração Síntese 

LO 4274/2007 Estudo Prévio De Impacto De Vizinhança 

LO 4256/2007 Outorga onerosa 

LO 

4204/2007 Regulamenta os instrumentos do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, do IPTU progressivo e da 

desapropriação com títulos 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 
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Lei 

Complementar 

/Lei Ordinária / 

Decreto 

Número/Ano - Alteração Síntese 

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 

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 
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Lei 

Complementar 

/Lei Ordinária / 

Decreto 

Número/Ano - Alteração Síntese 

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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3 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.  



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 78 
                                                           

 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, a fim de avaliação do grau de efetividade das mesmas, bem 

como entender o panorama atual do município com relação à concretização dos 

aspectos legais. 

 O preenchimento das tabelas se deu através das respostas das secretarias 

municipais aos questionários aplicados pelo Google Forms, durante o mês de julho de 

2019. Foi encaminhado um questionário para cada secretaria envolvida na revisão do 

plano, com os temas pertinentes a cada especialidade. Dos dez formulários enviados, 

apenas cinco secretarias enviaram as respostas, as quais podem ser visualizadas no 

relatório de anexos do diagnóstico, capítulo 2. Desta maneira, sub supervisão do núcleo 

gestor do plano, foram concluídas as informações pendentes. 
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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.

Fi
sc

al
iz

aç
ão

 A
m

b
ie

n
ta

l

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

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 E
co

nô
m

ic
o 

M
un

ic
ip

al
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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 ocupados por, em sua 

maioria, comércio,  com exceção do eixo não consolidado que liga o centro da cidade a 

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 à 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 indústrias 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.

Fi
na

nç
as

 P
úb

lic
as

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.

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 E
co

nô
m

ic
o 

M
un

ic
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Figura 15: Zoneamento proposto 2007 

 

Fonte: Caderno Plano diretor 2007 de Canoinhas 

Figura 16: Uso do solo 2019 

  

Fonte: Cadastro da prefeitura de Canoinhas, editado por URBTECTM (2019). 
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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.

O
rg

an
iz

aç
ão

 T
er

ri
to

ri
al

 M
u

n
ic
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al

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. 

Fu
n

çã
o

 S
o

ci
al
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a 

P
ro

p
ri

ed
ad

e 
U

rn
am

a

DIRETRIZES



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 85 
                                                           

 

 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.

Pr
om

oç
ão

 H
a

bi
ta

ci
on

al
 e

 R
eg

ul
ar

iz
aç

ão
 F

un
di
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ia

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

Si
st

em
a 

V
iá

ri
o

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.

Tr
an

sp
o

rt
e

En
er

gi
a 

El
ét

ri
ca

 e
 

Te
le

co
m

u
n

ic
aç

õ
es

Promover ações integrais, promocionais 

e intersetoriais no eixo da prevenção e 

da atenção básica.

Reestruturar, melhorar e readequar a 

Atenção Básica do município.

Si
st

em
a 

V
iá

ri
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
ú

d
e
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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.

Es
p

o
rt

e 
e 

La
ze

r

Reestruturar, reformar e ampliar os 

equipamentos públicos na área da 

educação.

Ampliar e manter os Projetos 

Educacionais desenvolvidos no 

município.

Ed
u

ca
çã

o

Implantar e relocar unidades de 

equipamentos públicos da área de ação 

social.

A
çã

o
 S

o
ci

al
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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

Es
tr

ut
ur

a 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a 
do

s 
Ó

rg
ão

s 
m

ai
s 

vi
nc

ul
ad

os
 a

o 

Pl
an

ej
am

en
to

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.

Le
g

is
la

çã
o

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.

A
sp

ec
to

s 
In

st
it

uc
io

na
is

 d
a 

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

a 
C

an
oi

nh
as

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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4 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

De acordo com o Termo de Referência (TR), neste item deverão ser elaborados 

dois cenários para um horizonte de planejamento de 10 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, consideradas as 

Forças (“S” de Stregths), Oportunidades (“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. Isso 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.  



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 90 
                                                           

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 à 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”.



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 92 
                                                           

 EIXO AMBIENTAL 

Quadro 1: CDP Eixo Ambiental 

TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

HIDROGRAFIA 

Presença de nascentes, 
inclusive em área urbana 

Nascentes em área urbana com 
ausência de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), antropizadas, 

canalizadas. 

Disponibilidade Hídrica 
Aumento da degradação dos 
cursos d’água 

Existência um Manancial de 
Abastecimento Superficial 

O município dispõe somente de 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 captação em função da poluição 
hídrica. 

Corpos hídricos em área urbana 

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 

Existência de espaços para 
implantação de áreas de lazer ao ar 

livre no entorno de rios urbanos e em 
áreas inundáveis 

Degradação dos recursos hídricos 
e aumento do problema de saúde 

Áreas inundáveis no perímetro 
urbano 

Recorrência de inundações. Falta de 
estudos históricos sobre cota de 

inundação 

Disponibilidade de áreas desocupadas 
que se encontram abaixo da cota de 

inundação como áreas de lazer para a 
comunidade 

Avanço da área urbana nas áreas 
de inundação 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

RECURSOS 
MINERAIS 

Atividade Mineradora no 
Município 

Exploração irregular, passivo 
ambiental, deficiências na fiscalização, 

potencial poluente e conflitos de 
exploração em áreas 

Áreas mineráveis 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 

VEGETAÇÃO 
Áreas de Interesse Ambiental 

Ocupação e degradação de áreas de 
interesse ambiental, sobretudo em 

área urbana 

Preservação ambiental. Possibilidade 
de arrecadação municipal, com base 

em lei ambiental. 

Conservação das áreas com 
cobertura vegetal na área rural 

Existências de Araucárias na 
área rural 

Poucas áreas públicas com 
remanescentes florestais 

 Extinção de araucária na região 

HABITAÇÃO Ocupações Irregulares 

Famílias em áreas ambientalmente 
frágeis, em áreas de proteção 

ambiental, áreas inundáveis e de alta 
declividade na área urbana 

Morosidade no atendimento às 
famílias 

Existência de programas de 
regularização fundiária 

Aumento na degradação das áreas 
de fragilidade ambiental na área 
urbana 

FONTES DE 
POLUIÇÃO 

Dependência dos órgãos 
estaduais para combater as 

fontes de poluição 

Cemitérios não licenciados com 
potencial poluidores de 

necrochorume; 
Poluição atmosférica das empresas 

papeleiras 

 

Aumento da dependência dos 
órgãos estaduais para controle da 
poluição do solo e hídrica 

Aumento da dependência dos 
órgãos estaduais para controle da 
poluição atmosférica 

Atendimento da coleta de 
esgoto 

Apenas 20% dos domicílios atendidos 
pela rede 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 
acarretando em mal cheiro e 
proliferação de insetos 

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 outras providências 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁR TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

FONTES DE 
POLUIÇÃO 

Legislação Municipal 

Ausência de legislação e de código 
ambiental municipal, servidores tem 
dificuldades em alguns casos, como 

legislação para aterros de resíduos de 
construção civil, deficiência em relação 

as normativas do código 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 à 
legislação estadual de meio 
ambiente 

GEOLOGIA 
Presença de rochas 

intemperizadas 

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 várias 

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 

 Extinção de araucária na região 
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 EIXO SOCIOECONÔMICO 

QUADRO 2: CDP Eixo Socioeconômico 

  

TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
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. 

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 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES  DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

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, 
diminuição 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 
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 EIXO SOCIOESPACIAL 

QUADRO 3: CDP Eixo Socioespacial 

  

TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
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 Cristóvão 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 
uma 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 prejuízos 

inerentes a elas 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
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 

Possibilidade de 

redimensionamento de 

faixas para 

compartilhamento de 

tráfego de meio de 

transporte não motorizado 

 

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 à 

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 gestão, não consolidando 
uma equipe para tratar das questões 
habitacionais. O que faz com que haja 

uma perda de rendimento pela 
adaptação de cada equipe 

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 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS  POTENCIALIDADES 

DÉFICIT 
HABITACIONAL DE 

CANOINHAS 

O Plano Municipal de Habitação de 
Canoinhas foi elaborado em 2009 com 

dados do Censo de 2000. Sua defasagem 
é de 19 anos. Como o plano também 

não apresentou uma projeção da 
população para 2023, como era 

solicitado pelo Ministério das Cidades, o 
déficit habitacional apresentado se 

refere 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 difícil 
conseguir a sua implementação 

adequada, uma vez que ocorrerão 
várias trocas de governo neste 

interim 

Regularização Fundiária 
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 

Ocupações Irregulares no 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 

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 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS  POTENCIALIDADES 

MUSEUS 
Existência e conservação de museus 

locais 
 

A existência de museus no 
município que guardam seu 

patrimônio cultural é de 
grande importância para 

que as novas gerações 
entendam o processo de 
formação de 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 polonesa, 

ucraniana, germânica e até mesmo 
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 

TURISMO Rotas turísticas 
Falta de incentivo ao turismo 

rural 

A existência do roteiro 
turístico (Rota das Capelas) 
agrega o valor histórico das 

capelas distribuídas pelo 
território rural do município 
e erguidas pelas diferentes 
comunidades étnicas que 
formam a sua população 

Se mantido esse roteiro (Rota das 
Capelas), poderá se constituir no 
marco inicial das várias rotas que 

constroem a história de Canoinhas 
e implementar as atividades 

turísticas no município 
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 EIXO INFRAESTRUTURAS 

QUADRO 4: CDP Eixo Infraestrutura 

  

TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Sistema hídrico 

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 outras 

providências. 

Maior número de pessoas da 
sede e das comunidades rurais 
comprometidas pelo serviço de 

abastecimento de água 

O Rio Canoinhas em tempos de 
estiagem tem o nível 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 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO Renda da população 

Apenas 20% dos domicílios 
atendidos pela rede 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 acarretando em mal 
cheiro e proliferação de insetos 

Existe projeto para a 
implantação da rede de 
saneamento em toda a 

área urbana, com 
previsão de conclusão 
das obras para 2030 

Aumentos dos problemas de 
saúde pública 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO Renda da população 

Apenas 20% dos domicílios 
atendidos pela rede 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 acarretando em mal 
cheiro e proliferação de insetos 

Lei municipal n° 
4510/2010 que institui o 

conselho municipal de 
saneamento e outras 

providências 

Aumentos dos problemas de 
saúde pública 

DRENAGEM URBANA 

Sistema de Drenagem Urbana 

O município não possui plano de 
drenagem urbana 

Coleta de lixo diária na 
região urbana, evitando o 

acúmulo de resíduos 

Aumento das ocorrências e 
gravidade das cheias 

A rede de micro drenagem está 
subdimensionada, prejudicando a 
vazão das águas 

Não possui levantamento do 
sistema de micro drenagem 

Ocorrência de enchentes em 
diversos pontos da cidade 

Topografia local 
Terreno predominantemente 
plano, dificultando o escoamento 
das águas 

RESÍDUOS SÓLIDOS E 
LIMPEZA DE 

LOGRADOUROS 
Terreno hidromórfico 

Não existe legislação municipal 
para a regulamentação do 
descarte de resíduos da construção 
civil 

Coleta de lixo diária na 
região urbana, evitando o 

acúmulo de resíduos 

Destinação correta do lixo 
gerado no município 
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TEMA  
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

RESÍDUOS SÓLIDOS E 
LIMPEZA DE 

LOGRADOUROS 
Terreno hidromórfico 

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 

Destinação correta do lixo 
gerado no município 

EQUIPAMENTOS DE 
EDUCAÇÃO 

Abrangência do atendimento 
dos equipamentos de educação 

Atualmente existe 202 alunos em 

lista de espera para matricula nos 

CMEIs. 

 

População atendida no 
nível fundamental e 

médio 

Atendimento à demanda 
educacional nos níveis 

fundamental, médio e superior 
e déficit na pré-escola Polo universitário 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE Longevidade da população 

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 
comunidades rurais. 

 

As unidades de Pinheiros, Willy 
Radke, Eurico Paul, Ervino Treml, 
Cohab I, Central e Campo d’Água 
Verde não possuem equipe 
médica suficiente para o 
atendimento da população 
cadastrada, segundo critérios da 
portaria do Ministério da Saúde 

Alto índice de longevidade 
da população 

Crescimento da demanda pelos 
serviços especializados 

(exemplo: geriatria) 

Algumas unidades não possuem 
dados de demanda 
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TEMA 
CENÁRIO ATUAL 

CENÁRIO TENDENCIAL 
CONDICIONANTES DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Vulnerabilidade social em áreas 

rurais 

Áreas como Paula Pereira e 

Pinheiros são consideradas áreas 

de vulnerabilidade social, e não 

possuem equipamentos nas 

proximidades. Os moradores 

devem se deslocar à Secretaria de 

Assistência Social no centro de 

Canoinhas 

A distribuição dos 
equipamentos na sede 

urbana são suficientes e 
praticamente atendem 

toda a demanda 
 

Como o município tem baixa 
taxa de crescimento não haverá 

mudanças significativas da 
situação 

Possuem Plano de 
Assistência Social válido 

até 2021 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS Terreno hidromórfico na sede 

Poluição do solo por 
necrochorume 
Não há espaço para novas 

sepulturas nos cemitérios 

municipais 

Lei 6191/2018 de 
involucro do 

necrochorume 

Aumento da demanda por 
sepulturas 

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 

ENERGIA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

Território municipal de grandes 
dimensões 

Difícil acesso das comunidades 
rurais às telecomunicações 

 
Aumento no déficit de acesso às 

informações Baixa cobertura e qualidade da 
comunicação de dados 
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 RESUMO OFICINAS COMUNITÁRIAS 

Além da visão técnica, o Plano Diretor deve abordar as problemáticas 

apontadas pela comunidade. Para isso, as tabelas a seguir demonstram de maneira 

simplificada e resumida os principais assuntos apontados em oficinas realizadas em 

2017 e 2019. 

Tabela 4: Resumo das manifestações comunitárias. 

BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Campo d’Água 
Verde 

Infraestrutura Má condição das escolas 2 

  Falta de implantação de IFSC no 3º ano 1 

  Insuficiência da quantidade de mais praças 1 

  Falta de pavimentação das vias 19 

  Falta de saneamento básico 5 

  Ausência de sistema de drenagem pluvial 9 

  Falta de médicos 27 

  Atendimento demorado  4 

  Necessidade de mais escolas 1 

  
Faltam equipamentos relacionados a lazer 
e esporte 15 

  
Necessidade de ampliação da rede de 
iluminação pública 4 

  Necessidade de mais CEI's 3 

Socioespacial Insuficiência de habitações 2 

  Falta de banheiros públicos 3 

Mobilidade Linhas de ônibus insuficientes 1 

  Calçadas sem acessibilidade 2 

  
Falta de manutenção e padronização das 
calçadas 1 

  Necessidade de travessia elevada 1 

  Necessidade de mais semáforos 1 

  Necessidade de mais transporte escolar 1 

Meio ambiente Ausência de arborização 5 
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BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Piedade 

Mobilidade Calçada sem acessibilidade 1 

  Falta de lombadas e sinalização 1 

  Semáforos mal localizados 1 

  Insuficiência da frequência do 
transporte coletivo 2 

  Insuficiência de linhas de ônibus 2 

  Insuficiência de pontos de ônibus 1 

  Insuficiência de transporte escolar 2 

  Faltam ônibus que consigam 
transportar cadeirantes 1 

  Vias em mal estado de conservação 4 

Infraestrutura Número insuficiente de escolas 1 

  Saneamento básico inadequado 3 

  Faltam médicos 7 

  Faltam equipamentos de lazer 5 

Socioespacial Faltam habitações Minha Casa Minha 
Vida 

1 

 

 

BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Água Verde 

Mobilidade Calçadas sem acessibilidade 1 

  Insuficiência de transporte escolar 1 

  Vias em mal estado de conservação 2 

  Necessidade de pavimentação das vias 1 

  
Insuficiência da frequência do 
transporte coletivo 2 

  Insuficiência do número de lombadas 1 

  Insuficiência de pontos de ônibus 1 

  
Melhorar estrutura dos pontos de 
ônibus 1 

Infraestrutura Insuficiência de CEI's 2 

  
Faltam equipamentos relacionados a 
lazer e esporte 7 

  
Iluminação pública nas praças 
insuficiente 1 

  Falta de saneamento básico 2 

  
Número insuficiente de postos 
policiais 2 

Socioespacial Falta de habitações 1 

Ambiental Lixo nas ruas 5 

  
Número insuficiente de lixeiras nas 
ruas 1 
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BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Centro 

Mobilidade Calçadas sem acessibilidade 1 

  Necessidade de criar mais ciclovia 2 

  
Necessidade de melhorar a 
sinalização viária 3 

  Melhorar as calçadas 2 

  
Necessidade de maior pavimentação 
na área urbana 12 

  Trânsito 1 

  
Necessidade de transporte para 
alunos do ensino público 1 

  Necessidade de mais lombadas 2 

  Necessidade de terminal urbano 1 

  
Alterar frequência do transporte 
coletivo 3 

Infraestrutura 
Faltam equipamentos relacionados a 
lazer e esporte 20 

  Necessidade de mais creches 7 

  Necessidade mais CEI's 3 

  Necessidade mais escolas 2 

  
Necessidade de revitalizar parquinhos 
e parques 14 

  

Faltam equipamentos relacionados a 
lazer e esporte para pessoas com 
deficiência 1 

  
Necessidade de implantação de 
sistema de esgoto em toda a cidade 16 

  Necessidade de mais médicos 27 

  
Necessidade de ampliação da rede de 
drenagem pluvial 1 

Ambiental  Necessidade de arborização 3 

  Necessidade de mais lixeira nas ruas 3 

  Melhorar a limpeza da cidade 3 
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BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Alto da Tijuca 

Mobilidade Pavimentação das vias 1 

Infraestrutura 
Faltam equipamentos relacionados a 
lazer e esporte 3 

Alto das 
Palmeiras 

Mobilidade Pavimentação das vias 1 

  
Mal estado de conservação das 
calçadas 1 

  Insuficiência de rede energia elétrica 1 

Infraestrutura Insuficiência de rede de esgoto 1 

  
Insuficiência da rede de coleta de 
água pluvial 1 

  
Falta de abastecimento de água com 
qualidade 1 

Alto do 
Frigorífico 

Infraestrutura Falta de equipamento de lazer 1 

  Insuficiência da rede de esgoto 1 

Mobilidade Falta de sinalização de trânsito 1 

  
Necessidade de pavimentação das 
vias 2 

Bairro 
Industrial 

Infraestrutura Número insuficiente de CEI's 1 

  
Falta de equipamento de lazer e 
esporte 7 

  
Lotação dos cemitérios de Canoinhas 
e Marcílio Dias 1 

  Feira de produtos orgânicos 1 

  Ausência de posto policial 1 

Mobilidade Ausência de manutenção das vias 1 

  Inexistência de calçamento 1 

Ambiental Pouca arborização nas vias 1 

Jardim 
Esperança 

Infraestrutura Falta de equipamento de lazer 1 

  Ausência de posto policial 1 

  Institucional 
Canal de informação entre 
comunidade e prefeitura 10 

Sossego Infraestrutura Falta de equipamento de lazer 1 
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BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Boa Vista 

Mobilidade 

Calçada sem acessibilidade 2 

Ausência de manutenção das calçadas 1 

Pouca fiscalização eletrônica 1 

Falta de sinalização de trânsito 3 

Número insuficiente de placa de 
sinalização nas ruas 1 

Necessidade de implantação de ciclovia 2 

Necessidade de implantação de 
acostamento para pedestres 1 

Necessidade de melhoria dos 
acostamentos existentes 1 

Necessidade de construção de terminal 
de transporte coletivo 1 

Melhorar a frequência dos ônibus 3 

Ausência de tabela nos pontos com os 
horários dos ônibus 1 

Necessidade de pontos de ônibus 
maiores 1 

Necessidade de pavimentação das vias 5 

Infraestrutura 

Necessidade de mais escolas  1 

Necessidade de mais CEI's 1 

Falta de equipamento de lazer 7 

Necessidade de melhoramento da 
iluminação pública 2 

Falta de adequação da rede de 
saneamento 1 

Ausência de fornecimento de água nas 
proximidades do Galpão Missioneiro. 1 

Necessidade de melhora da rede de 
esgoto 5 

Necessidade de banheiros público na 
praça 1 

Ausência de manutenção de 
equipamentos de lazer 2 

Necessidade de mais profissionais de 
saúde  4 

Necessidade de instalação de posto 
policial 1 

Socioespacial Necessidade de mais moradias 1 

Ambiental 
Melhorar o controle da qualidade da 
água distribuída 1 

Necessidade de mais lixeiras nas ruas 1 
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BAIRRO TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Ausência de lugares apropriados para 
depositar óleo de cozinha 1 

Necessidade de limpeza dos terrenos 
baldios 1 

  Necessidade de reduzir o desmatamento 1 
 

BAIRRO / 
LOCALIDADE TEMÁTICA PROBLEMÁTICA QUANTIDADE 

Loteamento 
Santa Cruz 

Infraestrutura Praças públicas sem acessibilidade 3 

  
Prédios públicos fora das normas de 
acessibilidade  1 

  
Faltam equipamentos relacionados a 
lazer e esporte 2 

  Necessidade de pavimentação das vias 2 

  Falta de saneamento básico 4 

  
Necessidade de mais médicos no posto 
de saúde 1 

  
Necessidade de implantação de posto 
policial 2 

Socioespacial 
Destinação dos espaços vazios para a 
construção de casas 1 

  

Destinação dos espaços vazios para 
abertura de rua que permita acesso ao 
Mercado Jardim Esperança 1 

Ambiental 
Ausência de sinalização para não jogar 
lixo 1 

Mobilidade Necessidade de mais ônibus 1 

  Tonar as ruas mais acessíveis 1 

  Má qualidade das calçadas 1 

  

Necessidade de implantação de faixas 
elevadas nos cruzamentos de maior 
movimento 1 
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BAIRRO/ 
LOCALIDADE TEMÁTICA PROBLEMÁTICA 

QUANTIDAD
E 

Geral 

Mobilidade 

Calçadas sem acessibilidade 2 

Calçadas em mal estado de conservação 1 

Faltam faixas elevadas nas vias de maior 
movimento 5 

Circulação de caminhão no centro 6 

Frota de ônibus insuficiente 1 

Linhas de ônibus insuficientes 1 

Transporte público coletivo sem 
acessibilidade 1 

Insuficiência de ciclovias 4 

Ausência de terminal coletivo urbano 4 

Insuficiência de transporte escolar 1 

Infraestrutura 

Faltam equipamentos relacionados a lazer e 
esporte 8 

Parquinhos em mal estado de conservação 2 

Carência de iluminação pública 1 

Pavimentação das vias 4 

Falta de drenagem pluvial 3 

Lixo nas ruas 3 

Saneamento básico insuficiente 1 

Socioespacial Áreas sem uso 1 

 
    

Felipe Schmidt 
Socioeconômico Atrair comércio e serviços  2 

Infraestrutura Concluir casa mortuária 1 

Cerrito 

Socioeconômico Veterinário para pequenos produtores 1 

Ambiental 

Mecanismo de contenção de 
enxurradas  

1 

Auxílio a famílias em área de risco 1 

Sereia 
Infraestrutura 

Qualidade das estradas 1 

Melhoria na captação de água 1 

Socioeconômico 
incentivo financeiro ao pequeno 
produtor 

2 

Salto do Água 
Verde 

Infraestrutura Melhoria nas estradas 1 

Socioeconômico incentivo ao agricultor 2 

Salseiro Socioeconômico Incentivo ao produtor rural e parceria 
público privado 

4 

Rio do Pinho Socioeconômico incentivo ao agricultor, com acessória 
técnica e de viabilidade econômica 

3 

Rio da Areia do 
Meio 

Socioeconômico 
Veterinário para produtores de leite  

1 
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Rio de Areia Socioeconômico Cursos para agricultores 1 

Matão Socioeconômico Reestruturação do Programa "Porteira 
a Dentro" 

1 

Marcílio Dias Socioeconômico Incentivo financeiro e técnico ao 
pequeno agricultor 

1 

Barra Mansa 

Mobilidade 

Faltam placas de sinalização de trânsito 1 

Necessidade de mais lombadas 1 

Insuficiência de transporte escolar 1 

Iluminação pública 1 

Necessidade de melhorias dos acessos, 
estradas e propriedades rurais 

1 

Ambiental Falta de manutenção e limpeza na beira 
das estradas 

1 

Infraestrutura 

Falta de equipamento de lazer 1 

Necessidade de mais médicos 1 

Necessidade de mais postos de saúde 1 

Arroios 

Infraestrutura 

Número insuficiente de CEI's 1 

Falta de equipamento de lazer 2 

Falta de iluminação pública nas vias 1 

Falta de saneamento básico 1 

Falta de posto policial 1 

Número insuficiente de médicos no 
posto de saúde 1 

Mobilidade 

Falta de ciclovia 1 

Adequação dos horários do transporte 
coletivo 1 

Ambiental 
Coleta de lixo não atinge toda a 
comunidade 1 

Insuficiência do número de lixeiras 1 
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5 ANEXO I - FORMULÁRIOS DE ANÁLISE DO PLANO DE AÇÕES DO PDM 2006 
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6 ANEXO II - RELATÓRIO SOBRE OS FATORES FÍSICOS E 

AMBIENTAIS DE VULNERABILIDADE A INUNDAÇÃO DE 

CANOINHAS 

O documento a seguir foi elaborado em novembro de 2019, pela consultoria Urbtec 

TM, para o reconhecimento das áreas de risco apontadas no relatório da defesa civil de 

Canoinhas, publicado em 2018, e auxiliar no desenvolvimento das propostas da etapa 

seguinte. 

 METODOLOGIA  

A metodologia adotada para análise das áreas de risco de Canoinhas foi extraída 

do relatório: “Comparação de produtos e metodologias para mapeamento de 

vulnerabilidade a desastres”, CEPED UFSC, 2014.  

 MAPEAMENTO DE SUSCETIBILIDADE DOS SETORES A DESLIZAMENTOS 

ENXURRADAS E INUNDAÇÕES 

Para o mapeamento das encostas e taludes em termos de risco de ocorrência 

de desastres naturais, nos setores delimitados pelo CPRM, são utilizados três critérios, 

combinados entre si: 

I) Suscetibilidade a Movimentos de Massa e/ou processos hidrológicos; 

II) Vulnerabilidade da edificação; 

III) Distância da moradia do processo de movimento de massa. 

 SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSA E/OU PROCESSOS HIDROLÓGICOS 

Entende-se como suscetibilidade como a probabilidade maior ou menor de 

ocorrência de processo de movimento de massa (deslizamentos de encosta, queda de 
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taludes, corridas de lama, etc.) ou de processo hidrológico (enxurrada, inundação ou 

alagamento) em uma determinada área.  

 GRAU DE VULNERABILIDADE PARA OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE MASSA 

Para os movimentos de massa são considerados três graus de vulnerabilidade:  

• Alta Vulnerabilidade: terrenos com alta declividade onde a edificação e 

o entorno apresentam histórico de ocorrências frequentes e/ou sinais 

evidentes de instabilidade, estão localizadas imediatamente próximas à 

distância provável de alcance do processo (variável em função da 

tipologia do movimento) e onde, mantidas as condições existentes, a 

possibilidade de a edificação ser atingida por movimento de massa é 

inequívoca; 

• Média Vulnerabilidade: terrenos com média declividade onde a 

edificação e o entorno apresentam histórico pouco frequente de 

ocorrências e/ou poucos sinais evidentes de instabilidade. Estão 

localizadas em áreas de alcance relativo do processo (variável em 

função da sua tipologia), e onde, mantidas as condições existentes, é 

provável que a edificação seja atingida por um movimento de massa; 

•  Baixa Vulnerabilidade: terrenos com baixa ou nenhuma declividade, 

onde a edificação e o entorno não apresentam histórico de ocorrências, 

não apresentam sinais evidentes de instabilidade, estão localizadas em 

área de alcance restrito do processo (variável em função da sua 

tipologia) e, onde mantidas as condições existentes, a possibilidade  da 

edificação ser atingida por um movimento de massa é relativamente 

baixa; 
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6.3.1.1 Fatores determinantes dos Graus de Suscetibilidade a 

Ocorrência de Movimentos de Massa 

A) Inclinação do terreno:    >45º,>30º <45º e <30º  

B) Presença de água: Sim; Não. 

C) Indícios de movimentação de solo ou rocha: Sim; Não. 

D) Presença de Vegetação: Sim; Não. 

E) Grau de Intervenção Antrópica:    Expressiva, Mediana e ou Pouco Expressiva. 

F) Altura de encosta:   Muito Alta, Média e Baixa  
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A combinação dos fatores determina o Grau de Suscetibilidade a Movimentos de Massa. 

Tabela 5:Grau de suscetibilidade vs. Fatores determinantes 

Grau de 

Susceptibilidade/ 

Fatores 

Determinantes 

Inclin. do 

terreno 

<30º  

Inclin. do 

terreno 

>30º <45º 

Inclin. do 

terreno 

>45º 

Á
gu

a 
si

m
 

Á
gu

a 
n

ão
 

M
o

v.
 S

im
 

M
o

v.
 N

ão
 

V
eg

et
. s

im
 

V
eg

et
. n

ão
 

In
te

rv
. s

im
 

In
te

rv
. n

ão
 

En
co

st
a 

A
lt

a 

En
co

st
a 

M
éd

ia
 

En
co

st
a 

B
ai

xa
 

BAIXO x   X X  X x x  X   x x 

MÉDIO x x   X  X x x  X X x x 

ALTO  x  X X X   x x   X X x  

 MUITO ALTO   x X  X  x x x X X   

Fonte: Urbtec TM, 2019 
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1) Baixa ou Sem Suscetibilidade: 

• Inclinação do terreno <30º; 

• A presença ou não de água não interfere no processo; 

• Não há indícios de movimentação de massa anteriores; 

• Não há intervenção antrópica que leve a instabilização da área; 

2) Média Suscetibilidade: 

• Inclinação do terreno <30º ou entre 30º e 45º; 

• Não há presença de água; 

• Ocorrem poucos indícios de movimentação de massa anteriores; 

• Não há intervenção antrópica que pode levar a instabilização da área; 

3) Alta Suscetibilidade: 

• Inclinação do terreno maior que 30º; 

• Pode ou não haver presença de água; 

• Ocorrem indícios de movimentação de massa anteriores; 

• Há intervenção antrópica que pode levar a instabilização da área; 

• Pode haver ou não vegetação. 

Conforme se observa, alguns fatores como a presença de vegetação pouco 

interferem para estabilização da área, devendo ser incluídas, neste caso as anotações 

de campo. Outros fatores, tais como espessura de solo, ações antrópicas, presença de 

blocos ou matacões rolados, entre outros, devem fazer parte da análise e são verificados 

em campo. 

Movimentos de massa  

Para classificação dos terrenos em termos de suscetibilidade a movimentos de 

massa, os critérios utilizados devem ser combinados entre si. Contudo, em um primeiro 

momento é avaliado o tipo de fenômeno geológico ao qual o terreno está sujeito:  
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i Movimentos por solifluxão: Fluxos de lama e detritos (“debris flow”): Estes 

movimentos são associados a vertentes íngremes, de encostas altas, mesmo em 

estado natural de conservação, com presença de um curso de água.  

ii Movimentos por Deslizamentos: Rotacionais, translacionais e quedas de blocos: 

normalmente associados a fatores antrópicos, tais como retirada de vegetação e 

corte de taludes. 

Assim, para o mapeamento das áreas de suscetibilidade, primeiramente é 

avaliado o tipo de fenômeno ao qual o local (encosta ou talude) está submetido. A partir 

daí são utilizados os critérios combinados entre si para classificação das áreas com alta, 

média e baixa suscetibilidade. Importante ressaltar que este trabalho é baseado nas 

descrições de campo coletadas por profissionais habilitados. 

Processos Hidrológicos 

É avaliado o tipo de processo hidrológico ao qual o terreno está sujeito. Para 

definição do tipo de processo hidrológico, as características geomorfológicas e 

hidrológicas, além da presença ou não de vegetação, são as preponderantes. Os tipos 

de processos hidrológicos considerados são: 

i)Enxurradas: É o escoamento superficial concentrado e com alta energia de 

transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos 

fluviais. 

ii) Inundações: transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a 
planície de inundação ou área de várzea. Existem três tipos de inundação: 

• Inundação fluvial: quando ocorrem fortes chuvas que causam o 
transbordamento da água de rios e lagos; 
• Inundação marítima: originada por grandes ondas e ressacas; 
• Inundação artificial: causada por falhas humanas, como rompimento de 
barragens, acidentes na operação de comportas etc. 

iii) Alagamentos: são as inundações em cidades que decorrem do acúmulo de 

água, no leito das ruas e perímetros urbanos, por forte precipitação 

pluviométrica em áreas com sistema de drenagem deficiente. 
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 VULNERABILIDADE DA EDIFICAÇÃO 

É definida por checagem de campo: 

1. Alta Vulnerabilidade (DA): baixo padrão construtivo, predominantemente 

composto por madeira e materiais de baixa capacidade de resistir ao impacto dos 

processos de movimentos de massa e/ou hidrológicos, com acesso precário, 

caracterizado por servidão, escadaria, ladeira, travessia, entre outros semelhantes. 

2. Média Vulnerabilidade (DB): regular a bom padrão construtivo, 

predominantemente composto por alvenaria e materiais com boa capacidade de 

resistir ao impacto dos processos de movimentos de massa e/ou hidrológicos, com acesso 

precário, caracterizado por servidão, escadaria, ladeira, travessia, entre outros 

semelhantes. 

3. Baixa Vulnerabilidade (DC): regular a bom padrão construtivo, 

predominantemente composto por alvenaria e materiais com boa capacidade de 

resistir ao impacto dos processos de movimento de massa e/ou hidrológicos, com 

acesso adequado, caracterizado por vias de médio a bom estado de conservação. 

 DISTÂNCIA DA MORADIA AO PROCESSO DE MOVIMENTO DE MASSA 

E/OU HIDROLÓGICO. 

A distância da moradia é considerada de forma conjunta com o tipo de processo 

de movimento de massa e/ou hidrológico e a localização deste.  Em relação aos 

movimentos de massa é preciso considerar o tipo do processo e também as 

características geomorfológicas, presença ou não de vegetação e as interferências 

antrópicas. Em relação a estes movimentos são considerados dois tipos básicos para a 

delimitação da distância da moradia:  

A) Movimentos por solifluxão: Fluxos de lama e detritos (“debris flow”): 

Movimentos que atingem grandes distâncias sob a forma de fluxo de material 
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argiloso, viscoso altamente saturado. É um fenômeno altamente destrutivo, 

abrangendo grandes áreas. 

B) Movimentos por Deslizamentos (rotacionais e translacionais) e quedas de 

blocos: São movimentos localizados e repentinos, de grande poder destrutivo, 

abrangendo áreas tanto localizadas como extensas, dependendo de outras 

características como: espessura de solo; declividade, extensão e altura da 

encosta e/ou do talude; presença de água; presença de vegetação; etc. 

Em relação aos processos hidrológicos, considera-se que processos do tipo 

enxurrada são processos rápidos e altamente destrutivos, porém sua abrangência 

limita-se principalmente às áreas próximas dos canais de drenagem. As inundações são 

processos mais lentos, com poder destrutivo dependendo da energia das águas e 

abrangência grande, podendo comprometer toda a área da planície de inundação e de 

várzea, e áreas limítrofes à planície de inundação. Os alagamentos costumam ser 

processos mais rápidos, porém menos destrutivos que as enxurradas e com abrangência 

média à montante do ponto de estrangulamento da drenagem. 

Desta forma, a distância a ser considerada como área de abrangência do 

processo decorre da conjunção das variáveis que são analisadas para definir a 

suscetibilidade.  

 DEFINIÇÃO DE ÁREA DE RISCO 

A definição dos polígonos ou mapeamento das áreas de risco para a ocorrência 

de movimentos de massa é feita a partir do cruzamento dos polígonos das áreas de 

suscetibilidade com as edificações. Somente existem áreas de risco onde ocorre 

ocupação antrópica. Nas áreas onde não há edificações somente são caracterizadas pela 

sua suscetibilidade. A vulnerabilidade da edificação e a distância da mesma em relação 

ao processo, para os casos de movimentos de massa, são aspectos considerados para 

determinação da suscetibilidade do setor. 
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7 ANEXO III - DESCRIÇÃO DOS SETORES DE RISCO 

 SETOR 01 – BAIRRO CENTRO, RUA JOSÉ BOITEUX 

Setor sob domínio das planícies aluvionares dos Rio Canoinhas e Córrego 

Monjolo, limitado por encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos 

aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação, principalmente a do Córrego Monjolo.  

Neste setor o excesso de água das cheias do Rio Canoinhas faz com que haja 

inversão de direção de escoamento do Córrego Monjolo e consequente inundação das 

áreas ocupadas pela população ribeirinha ao longo do Centro e adjacências. 

Após inundações históricas, o Córrego Monjolo foi canalizado. Ainda assim, 

durante períodos de maiores ocorrências pluviométricas, o mesmo não encontra vazão 

junto ao Rio Canoinhas e transborda.  

Figura 17: Setor  01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 18: Setor 01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

Figura 19: Setor 01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 20: Setor 01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

Figura 21: Setor 01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 22: Setor 01 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

 

 SETOR 02– CENTRO, RUA MAJOR VIEIRA 

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Água Verde limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Água Verde.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 
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Figura 23: Setor 02 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

Figura 24: Setor 02 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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 SETOR 03 - BAIRRO CAMPO D’ÁGUA VERDE, RUA GUILHERME PRUST 

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Água Verde limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Água Verde.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 

Figura 25: Setor 03 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 26: Setor 03 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

Figura 27: Setor 03 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 182 
                                                           

 SETOR 04 - BAIRRO CAMPO D’ÁGUA VERDE, VILA VERDE  

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Canoinhas limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Canoinhas.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 

Figura 28: Setor 04 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 29: Setor 04 

 
Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

 SETOR 05 - BAIRRO CAMPO D’ÁGUA VERDE, RUA HENRIQUE 

ZUGMANN  

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Água Verde limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Água Verde.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

                
 

P á g i n a  | 184 
                                                           

Figura 30: Setor 05 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

Figura 31: Setor 05 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 32: Setor 05 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 SETOR 06 – BR 280 E RUA SÉRGIO GASPKI  

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Água Verde limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Água Verde.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 
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Figura 33: Setor 06 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

Figura 34: Setor 06 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 35:Setor 06 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

 SETOR 07 - BAIRRO CENTRO, RUA GETÚLIO VARGAS    

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Rio Água Verde limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio Água Verde.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 
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Figura 36: Setor 07 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

Figura 37: Setor 07 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 38: Setor 07 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 

 SETOR 08 - BAIRRO CENTRO, RUA DOZE DE SETEMBRO 

Setor sob domínio das planícies aluvionares do Córrego Monjolo limitado por 

encostas de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Córrego Monjolo.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 
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Figura 39: Setor 08 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

Figura 40: Setor 08 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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Figura 41: Setor 08 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 

 SETOR 09 – VILA FUCK 

Setor sob domínio da planície aluvionar do Rio dos Porcos limitado por encostas 

de declividades baixas em zona de ocorrência dos solos aluvionares.  

Setor com histórico de inundações, com ocupação antrópica por toda a planície 

de inundação do Rio dos Porcos.  

Durante períodos de ocorrências pluviométricas anormais, há registros de 

inundações pontuais. 
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Figura 42: Setor 09 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019. 
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8 ANEXO IV - FATORES FÍSICOS E AMBIENTAIS DE 

VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS 

 SUSCETIBILIDADE DAS ÁREAS A DESLIZAMENTOS  

Foram realizadas as avaliações de campo em conjunto com análises de imagens 

aéreas de satélites como primeiro critério de definição da suscetibilidade das áreas a 

deslizamentos nos setores. Verificou-se o tipo predominante de movimento de massa 

para cada setor com a individualização de movimentos por solifluxão, deslizamentos 

rotacionais ou translacionais e queda de blocos. 

 SETORES COM PREDOMINÂNCIA DE MOVIMENTOS DE SOLIFLUXÃO 

Dentre os setores analisados, não foram observadas ocorrências e/ou histórico 

favorável a esta tipologia de instabilidade geotécnica. 

 SETORES COM PREDOMINÂNCIA DE DESLIZAMENTOS ROTACIONAIS, 

TRANSLACIONAIS E QUEDA DE BLOCOS 

Dentre os setores analisados, não foram observadas ocorrências e/ou histórico 

favorável a esta tipologia de instabilidade geotécnica. 

 SUSCETIBILIDADE DAS ÁREAS A ENXURRADAS, ALAGAMENTOS E/OU 

INUNDAÇÕES 

Assim como para os deslizamentos, foram também realizadas as avaliações de 

campo em conjunto com análises de imagens aéreas de satélites como primeiro critério 

de definição da suscetibilidade das áreas a eventos como enxurradas, alagamentos ou 

inundações nos setores. 
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 SETORES COM PREDOMINÂNCIA DE ENXURRADAS 

Através da observância dos processos de instabilidade geotécnica somados ao 

posicionamento de linhas de drenagem, talvegues e direções de fluxo é possível verificar 

os setores sob risco deste tipo de evento. Também se considerou a ausência e/ou 

subdimensionamento de sistemas de drenagem pluvial ao longo de todos os setores no 

intuito de verificação da capacidade de escoamento de grandes volumes de água em 

períodos de maiores atividades pluviométricas. 

Os nove setores analisados possuem subdimensionamento do sistema de 

drenagem pluvial, porém não foram evidenciados setores sob risco de enxurradas.  

 SETORES COM PREDOMINÂNCIA DE ALAGAMENTOS 

Os nove setores analisados possuem subdimensionamento do sistema de 

drenagem pluvial, portanto todos sob risco de alagamentos.  

 SETORES COM PREDOMINÂNCIA DE INUNDAÇÕES 

Dentre os setores observados e analisados neste relatório para este Município, 

foram evidenciados que os nove estão sob risco de inundações. Os setores já 

apresentaram histórico de ocorrência desta tipologia de instabilidade e seccionada uma 

área muito extensa do Município de Canoinhas. Os mesmos sofrem influência direta da 

dinâmica fluvial do Rio Canoinhas e seus contribuintes Córrego Monjolo e Rio Água 

Verde e ocupação antrópica ao longo de planícies de inundação. 

 CONCLUSÕES ACERCA DOS SETORES DE RISCO 

No Município de Canoinhas/SC são observados diversos fatores que favorecem 

a suscetibilidade à ocorrência de eventos de instabilidade geotécnica. As planícies de 

inundação, a ocupação de base de taludes de corte e encosta, a distribuição de pacotes 

litológicos contendo rochas areníticas, solos silto-arenosos com alta suscetibilidade 

natural a eventos de instabilidade geotécnica, uma rica malha de drenagens com uma 

complexa dinâmica hidráulica, estão entre os gatilhos principais dos referidos eventos. 
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Justamente em função da existência desta gama de elementos de 

suscetibilidade é que se nota a preocupação da municipalidade em mapear as áreas mais 

frágeis geotecnicamente na busca de prevenção e resposta a desastres naturais. 

A retomada da estabilidade dos setores analisados passa necessariamente por 

algumas orientações: 

- Impedimento da ocupação de áreas de várzea e/ou APPs e 

reordenação/regulação das áreas já ocupadas com aplicação de legislações vigentes; 

- Preservação das áreas verdes, em especial junto a encostas, talvegues e 

taludes de corte; 

- Constante monitoramento das condições atmosféricas, níveis de rios e 

encostas íngremes por pessoal devidamente treinado e especializado; 

- Revisão do sistema de drenagem pluvial instalado ao longo do município com 

ênfase nos setores aqui identificados para verificação da integridade e capacidade de 

escoamento dos mesmos; 

- Impedimento de ocupações irregulares, principalmente em áreas de 

mananciais e encostas; 

- Elaboração e aplicação de Plano Municipal de Redução de Riscos e constante 

interação entre poder público, legislativo e comunidade. 

 

 PROGRAMAS PREVENTIVOS E EDUCACIONAIS SUGERIDOS 

 
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS 

Programa com intuito de prevenção a eventos meteorológicos adversos 

 

• Projeto de Controle de Uso e Ocupação do Solo 

• Mapeamento de Áreas de Risco Geotécnico e de Áreas de Inundação 
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Figura 43: Fluxograma do programa de monitoramento de dados meteorológicos 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019 

 
PROGRAMA DE CONTROLE DE RISCOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS E 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 
Programa com intuito de controle de riscos geológicos geotécnicos e 

conscientização ambiental frente a eventos meteorológicos adversos e ocupação 

desordenada de morros e encostas 

 

• Projeto de Controle de Uso e Ocupação do Solo 

• Projeto de Intensificação de Fiscalização Ambiental 

• Projeto de Estruturação de Sistema de Drenagem Pluvial 

• Mapeamento de Áreas de Risco Geotécnico e de Áreas de Inundação 

• Mapeamento das Tipologias de Solo e seus Parâmetros Geotécnicos 

PROJETO DE 
CONTROLE DE USO 
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SOLO

MAPEAMENTO DE 
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GEOTÉCNICO E DE 
ÁREAS DE 
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Figura 44: Fluxograma do programa de controle de riscos geológicos e geotécnicos e conscientização ambiental 

 

Fonte: Urbtec TM, 2019 

 
Após a análise dos fatores que diretamente influenciam a caracterização, 

qualificação e quantificação dos eventos de instabilidade geotécnica, se faz necessário 

o monitoramento dos possíveis processos erosivos seguidos ou não de carreamento de 

sedimentos e consequentes assoreamentos de cursos d’água.  

O monitoramento destas possíveis ocorrências de instabilidade geotécnica 

inicia-se na garantia de aplicação dos parâmetros construtivos constantes dos projetos 

padrão de dimensionamento do sistema de drenagem do Município de Canoinhas, bem 

como de aberturas de novas vias públicas.  

Contudo, deve-se observar as seguintes orientações: 

a) Monitoramento constante e periódico das condições de sistemas de drenagem 

instalados quando da abertura das vias públicas quais sejam: canaletas, 

dissipadores de energia, barbacãs e demais que venham a ser instalados e 

readequação do sistema existente de acordo com a capacidade de escoamento 

do mesmo observando as cargas e recargas das sub-bacias englobadas; 
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b) Monitoramento constante e periódico das condições das faces de taludes de 

corte e aterro previstos em projetos observando adequada proteção vegetal 

através de gramíneas e ou tratamentos vegetativos usuais e aplicáveis de acordo 

com diferentes inclinações, geometrias e conteúdo composicional dos taludes; 

c) Incremento da periodicidade deste monitoramento após e durante períodos de 

aumento significativo de índices pluviométricos nas áreas estudadas; 

d) Observância das condições estruturais do leito das vias públicas, por pessoal 

qualificado, na procura de possíveis indicações de instabilidade erosiva como 

trincas, deformações, aumento excessivo de buracos, entre outros; 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ECOTURISMO 
Programa com intuito de aproveitamento do potencial ecoturístico da 

microrregião 

• Projeto de Controle de Uso e Ocupação do Solo 

• Mapeamento de Áreas de Risco Geotécnico e de Áreas de Inundação 

Figura 45: Fluxograma programa de incentivo ao ecoturismo 

 

                                                 
Fonte: Urbtec TM, 2019 

1

 

 

 

1 Autor: Geólogo Alessandro Carrano Cordova, 2019. 
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