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ATA DA 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL PARA REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR DE ORLEANS. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 

dezenove horas, nas dependências do auditório do Centro Administrativo de 

Orleans, Centro, Estado de Santa Catarina, reuniram-se: profissionais da área de 

Engenharia e Arquitetura, vereadores, secretários municipais, servidores 

municipais e membros da sociedade, conforme lista de presença anexa, para a 

Quarta Audiência Pública Setorial de Revisão do Plano Diretor, promovida pela 

Comissão para Revisão do Plano Diretor de Orleans (Decreto nº 4.566/2019). A 

Audiência foi iniciada às dezenove horas e dez minutos pela Arquiteta e Urbanista 

Beatriz Gonçalves dos Santos, da Prefeitura de Orleans, que cumprimentou os 

presentes e abriu os trabalhos. Informou que o tema a ser tratado seria o Código 

de Obras, que a audiência estava sendo gravada, e que a ata seria feita 

posteriormente por meio da gravação e disponibilizada no site da Prefeitura. Na 

sequência, explicou que na audiência seria mostrado o que temos hoje na lei 

vigente do Código de Obras, a qual foi elaborada em 1998, e alguns pontos 

importantes a serem colocados em discussão. No momento, o Vereador Hildegart 

Thessmann Durigon pontuou que temos como principal objetivo a discussão do 

Plano Diretor, que possui várias outras leis complementares, e questionou se 

estamos entrando no Código de Obras porque é uma lei complementar ao plano e 

por isso será revisado também. A Arquiteta Beatriz respondeu que sim e enfatizou 

que não há como revisar o Plano Diretor sem revisar a Lei de Parcelamento do 

Solo e o Código de Obras, uma vez que essas leis são correlacionadas no 

momento da aplicação em obras e projetos na cidade. Explicou também que o 

Plano Diretor é de 2007, enquanto as outras leis citadas são de 1998, fato que 

gerou uma discordância entre as normas. Por isso é importante que a revisão seja 

de todo pacote de leis. O Engenheiro Sanitarista e Ambiental Samuel Andrade 

Segatto comentou que, erroneamente, costuma-se criar leis complementares que 

alteram o Plano Diretor sem alterar a lei original. Na sequência a Arquiteta Beatriz 
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explicou o conceito de Código de Obras, que é a lei que irá definir as regras gerais 

e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, 

manutenção e utilização das obras e edificações em todo município. Apontou que, 

segundo a lei vigente, independem da apresentação de projeto, porém necessitam 

de licença, obras de muros até um metro e oitenta centímetros, substituição de 

revestimentos da edificação, reparos internos, substituição de aberturas e 

construção de passeio público. Além disso, há obras que independem tanto de 

projeto como de licença, as quais são os serviços de pintura, substituição de 

telhas, substituição de condutores pluviais, preparo de entrada de veículos no 

passeio, e construção de calçadas no interior do terreno. Pontuou que no caso de 

construções de calçadas no interior do terreno, apesar de não serem exigidos 

projeto e licença, deve-se tomar o cuidado em manter a área mínima permeável 

exigida pelo Plano Diretor, por isso sugere que antes da realização da obra seja 

feita uma consulta na prefeitura. Concluiu dizendo que todas as obras que não 

estiverem incluídas na lista de isenções citadas anteriormente deverão apresentar 

projeto na prefeitura para análise e aprovação. Na sequência, o Vice-prefeito 

Mario Coan perguntou como está a situação das edificações no interior. O 

participante Igor Silva, servidor do Setor de Planejamento da prefeitura, explicou 

que atualmente os projetos estão sendo apresentados ao setor e que está sendo 

calculada uma taxa referente à área da construção. Se a casa for construída em 

madeira é utilizada uma fórmula para o cálculo da taxa e, se a casa for em 

alvenaria, é outra fórmula. Em relação ao alvará, ele está sendo digitado 

manualmente pois, como não há inscrição imobiliária para os terrenos do interior, 

não tem como gerar um alvará e informar a receita. A fiscal de obras da prefeitura, 

Engenheira Civil Cindi Mazon, complementou informando que é pedido também 

uma consulta ambiental da Fundação Ambiental Municipal de Orleans – FAMOR. 

O Engenheiro Samuel sugeriu que no alvará seja citado o número do Cadastro 

Ambiental Rural – CAR, a fim de evitar várias construções no mesmo terreno e 

configurar um parcelamento do solo irregular. Comentou que 2016 foi a data que 

cauterizou o tipo de crescimento que havia antigamente, no qual as pessoas 

conseguiam ligações de água e energia sem ter o alvará, porém isso não 
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acontece mais hoje. O participante James Pizzolatti Debiasi questionou qual o 

papel do CAR para construção de edificações ou supressão de vegetação. O 

Engenheiro Samuel respondeu que sem o CAR não é possível conseguir o 

licenciamento ambiental para as atividades e esclareceu que para construção de 

habitação não há diferença se a zona é rural ou urbana, pois o projeto é exigido 

nas duas áreas. O Vereador Hildegart comentou que essa questão da habitação 

rural precisa ser clareada, pois nunca antes na história foi permitido o 

financiamento para esse tipo de habitação, porém agora o Governo Federal criou 

um programa que possibilita esses financiamentos. A Engenheira Cindi 

complementou informando que para financiamentos também é exigido o projeto 

aprovado pela prefeitura. A Arquiteta Beatriz sugeriu que fosse elaborado um 

capítulo no Código de Obras especificando em como proceder em obras de 

habitação rural, pois existem algumas particularidades que diferem da área 

urbana. O Engenheiro Civil Matheus Miranda questionou se para cada CAR seria 

permitida a implantação de uma residência e como ficariam as permissões para 

ligação de água e energia. Pontuou que hoje existem muitos casos onde em um 

único terreno, correspondente a uma única matrícula, possui quatro ou mais 

casas. Porém existem duas situações: a primeira, que se trata de familiares que 

constroem várias casas e dividem o terreno, e a segunda, que configura 

construções que caracterizam parcelamento irregular. A Engenheira Cindi 

informou que, pelas consultas que fez, não há limitador no número de 

construções. O Engenheiro Samuel explica que, por lógica, deveria ser limitado 

em uma residência a cada dois hectares, visto que essa é a área mínima de um 

módulo rural do INCRA. O Vereador Hildegart opinou que para mais de uma 

residência que pertençam a mesma família não haveria problema, porém deve-se 

ficar atento se é realmente a situação encontrada, com o intuito de evitar 

parcelamentos irregulares. O Engenheiro Samuel esclareceu que até 2016 é 

possível regularizar o que já foi feito através do Programa de Regularização 

Fundiária – Reurb, inclusive titular os familiares que habitam na mesma matrícula. 

Por fim, foi sugerido que esse assunto seja melhor avaliado em outro momento. 

Na sequência, o Engenheiro Samuel informou que em 2018 o Conselho do Meio 



 

4 

Ambiente, através de um pedido feito pelos servidores da FAMOR, aprovou uma 

listagem das atividades que mais apresentam consequências com problemas 

ambientais. Informou que antes havia uma legislação municipal que dizia que 

bares, lanchonetes e farmácias, por exemplo, precisariam ser licenciados. No 

entanto, conforme a lei estadual, não era necessário, e outras atividades com 

maior potencial poluidor não estavam na lista. Pensando nisso, o Estado criou um 

outro conceito que difere de licenciamento ambiental, o qual foi implementado em 

2018 em Orleans, e é chamado de Cadastro de Acompanhamento Ambiental. 

Com a aprovação do COMDEMA foram listadas sete atividades que possuem 

potencial poluidor e que não necessitam de licença, mas precisam do cadastro, as 

quais são: demolição de edifícios; construção de edifícios; terraplanagem; 

loteamentos com benfeitorias; loteamentos sem benfeitorias; manutenção e 

reparação de veículos automotores; e lavagem, lubrificação e polimento de 

veículos automotores. As atividades listadas que influenciam no Código de Obras 

são construção, demolição e terraplanagem, pois estão diretamente ligadas à 

obra. O Vereador Hildegart perguntou se a demolição citada seria referente ao 

aterramento, pois são coisas distintas, e o maior problema seria na destinação do 

entulho e não na demolição em si. O Engenheiro Samuel explicou que o resíduo 

de demolição é considerado resíduo da construção civil e podem ser 

reaproveitados ou recicláveis, porém algumas partes, como tijolos e concreto, 

devem obrigatoriamente ser enviados para um aterro. Informou que o CIRSURES 

está estudando a possibilidade de ter um britador para esses resíduos. A 

Engenheira Cindi questionou se há alguma determinação que exija que o 

profissional apresente plano de gerenciamento de resíduos, que foi respondido 

que sim, e comentou que o município deve pedir o plano. O Engenheiro Samuel 

esclareceu que a obrigação de apresentação do plano de gerenciamento de 

resíduos se aplica a grandes geradores, como construtoras. Quando a atividade 

for licenciável, a FAMOR tem a obrigação de pedir o plano, porém quando não for 

licenciável, essa obrigação é da prefeitura por meio do setor de Planejamento ou 

de Infraestrutura. Alertou que a Prefeitura também deve ter seu próprio plano, 

visto que também é um grande gerador de resíduos da construção. Apontou que 
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se entende por demolição propensa a cadastro ambiental aquelas que possuem 

um grande volume, com movimentação de caçambas. Alertou, também, que a 

responsabilidade pela destinação do resíduo é do proprietário da construção. Na 

sequência, o participante Igor questionou se a exigência de cadastro para 

construções deveria ser diferenciada por tipo de obra ou porte, visto que para 

obras de pequeno porte, como casas de madeira ou obras até setenta metros 

quadrados, poderia acarretar em uma burocratização para obras simples. O 

Engenheiro Samuel respondeu que, caso o loteamento onde se encontra a 

construção já tenha passado por análise ambiental, pode haver a dispensa, e em 

outros casos pode ser isenta de taxas. Em seguida, participante Robson Lunardi 

perguntou se há algum local no Plano Diretor que fale sobre tombamento de 

imóveis importantes de cunho cultural. Foi respondido, então, que não há previsão 

no plano atual. Continuou, dizendo que esse assunto deveria ser discutido e 

incluído no plano, visto que se fala muito sobre a questão cultural no município de 

Orleans. Cidades como Urussanga estão muito a frente quando se fala em 

patrimônio histórico, tendo todo o seu centro tombado. Concluiu, falando que em 

uma cidade que pensa em desenvolver o turismo, como é o caso de Orleans, 

deve-se pensar em história, cultura, tradição e tombamento. O Engenheiro Samuel 

complementou dizendo que é preciso fazer um mapeamento para fazer um 

resgate, com a finalidade de identificar os imóveis históricos e poder direcionar o 

tipo de intervenção permitida. Explicou que essa resolução do COMDEMA não 

tem a visão cultural quanto à demolição. O Vereador Hildegart discordou do 

participante Robson, pois considerou que a proteção exagerada dos patrimônios 

pode gerar um atraso para a cidade e, além disso, o turismo que se quer fomentar 

em Orleans não é o de visitação histórica. Na sequência, o Engenheiro Samuel 

apresentou uma imagem de satélite exemplificando um loteamento feito antes de 

2008 pela Prefeitura, onde alguns lotes estão dentro da Área de Preservação 

Permanente – APP. Além disso, mais um lote foi criado depois de 2016 dentro da 

APP. Segundo a Lei de Crimes Ambientais, que foi feita no ano de 2018, imóveis 

construídos antes dessa data serão mantidos. Entre 2008 e 2016, as construções 

podem ser regularizadas através do Reurb. O que for construído depois de 2016 
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está sujeito à ação demolitória, por isso a FAMOR segue monitorando essas 

áreas. Portanto, concluiu que é preciso de cadastro ambiental para todos os tipos 

de construção, independente do porte, para evitar a construção nas APPs, sendo 

também necessário exigir o cadastro antes de fornecer o alvará de construção. O 

participante James questionou quem deve ser responsabilizado por um lote em 

área impedida de construção devido a uma determinação ambiental, visto que o 

comprador adquiriu o lote de um projeto legalmente aprovado pela administração 

municipal. O Engenheiro Civil Airton Bratti Coan esclareceu que o passivo 

ambiental se mantem e é repassado para o comprador, porém lembrou que em 

2008 poucas pessoas no município conheciam a ferramenta SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), que auxilia na identificação da APPs. O Engenheiro 

Samuel esclareceu que o SIG é uma ferramenta referencial, visto que muitas 

vezes pode não demonstrar a situação real com exatidão, por isso em vários 

casos faz-se necessária a conferência no local. Explicou que a ferramenta 

identifica a nascente pela topografia do terreno. Informou que em 2012 a 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina entregou um HD 

para as prefeituras do estado com ortofoto retificada de alta resolução e 

levantamentos. Esclareceu que a consulta ambiental pode ser feita informalmente 

na FAMOR, consultando os técnicos, e caso seja necessário um documento 

impresso é cobrada uma taxa em torno de cem reais. Apontou que uma das 

maneiras de resolver a situação de lotes comercializados em loteamentos 

regulares em áreas consolidadas, porém com impedimentos ambientais, é a 

realização do diagnóstico socioambiental, que irá expor o histórico da ocupação. O 

participante James sugeriu que seja criado um caixa com todas as taxas e multas 

cobradas para indenizar as pessoas que compraram de boa-fé os lotes em áreas 

impedidas, pois o poder público foi negligente e os cidadãos não devem carregar 

essa responsabilidade. Em seguida, a Arquiteta Beatriz passou a explicar sobre a 

Lei de regularização de obras construídas em desacordo com o Plano Diretor, feita 

em 2018. A citada lei se aplica a construções feitas até dezembro do ano de 2016. 

Para construções até setenta metros quadrados, basta a apresentação de uma 

RRT ou ART para regularizar. Já para construções acima de setenta metros 
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quadrados é preciso apresentar também o projeto completo, sempre respeitando 

algumas condições, como não comprometer a segurança da vizinhança. Na 

sequência, demonstrou o que diz o Código de Obras sobre infrações e 

penalidades. As infrações existentes são: obras executadas sem licenciamento; 

obras executadas estando embargada; demolição de prédio sem licenciamento; 

obra em desacordo com o Plano diretor; e obra em desacordo com o projeto 

aprovado. Caso haja prática de algum desses atos é emitido um auto de infração 

que pode gerar multa, embargo, interdição ou demolição. Quando a penalidade 

aplicada for a multa, ela pode variar de mil e oitocentos a dois mil e quatrocentos 

reais, segundo a lei. Seguidamente, passou a explicar sobre a Lei das Calçadas 

de 2014, que trata de alguns parâmetros para a construção de calçadas no 

município. Apresentou um desenho esquemático com a localização da faixa de 

serviço, faixa livre e faixa de acesso ao imóvel. A lei também fala sobre os 

materiais que podem ser utilizados nas calçadas, os quais são: concreto pré-

moldado ou moldado in loco; bloco de concreto intertravado; e placas pré-

fabricadas de concreto. Comentou que já foi sugerido anteriormente que se 

fizesse uma cartilha ilustrada para explicar melhor como construir a calçada. O 

Vereador Hildergart perguntou se a calçada pode ser executada com largura 

menor para que acompanhe as calçadas já existentes dos vizinhos. A Arquiteta 

Beatriz informou que não há nenhuma permissão desse tipo na lei, porém deve-se 

ficar atento para que isso não resulte na replicação de um erro, fazendo com que 

a rua não fique com largura ideal de passeio. Seguidamente, passou a falar sobre 

as definições de vagas de estacionamento. Informou que foi sugerido em outra 

reunião que se exigisse a presença de uma porcentagem de vagas para visitantes 

em edifícios, e também que residências maiores possuam mais de uma vaga, com 

o objetivo de atender a demanda e retirar os carros da via pública. Em 

contrapartida, comentou que na cidade de Porto Alegre, a prefeitura reduziu a 

exigência de vagas em, por exemplo, prédios comerciais, escolas e hotéis, com o 

intuito de estimular o uso do transporte público, pensando no futuro e baseado em 

cidades da Europa. Na sequência, explicou sobre a taxa de permeabilidade 

prevista no Plano Diretor, que é a porcentagem de área de um lote que precisa ser 
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livre de pavimentação. Citou que os pisos considerados permeáveis são grama, 

terra, brita e concregrama. Informou que, em conversa com outros técnicos, a 

conclusão é de que o paver não é permeável, pois o sentido da permeabilidade 

não é apenas permitir que a água infiltre no solo, mas também a velocidade com 

que isso ocorre, pois em um momento de enxurrada a infiltração será muito mais 

lenta do que em solo natural. No texto da lei não estão definidos os tipos de piso 

permeáveis, porém é muito importante essa definição para guiar o profissional na 

elaboração do projeto. Pontuou que a área permeável não deve ter uso para 

estacionamentos, visto que deve ficar livre para permitir a infiltração da água. 

Além disse, deve-se ficar atento para que a área permeável não fique acima de 

um pavimento subsolo, visto que o objetivo é que a água infiltre até o lençol 

freático, sem obstáculos. O Engenheiro Matheus sugeriu que sejam incluídos 

alguns incentivos na lei para reaproveitamento de água da chuva, como a 

implantação de telhados verdes. A Arquiteta Beatriz pontuou que essa alternativa 

funcionaria como área permeável se a água da chuva no telhado verde for 

reaproveitada, pois se ela seguir por um dreno e cair no logradouro, perde a 

função de permeabilidade. O participante Igor sugeriu que o incentivo poderia ser 

dado através da redução da taxa de alvará e de licença da construção. No 

momento, a Engenheira Cindi sugeriu que fosse incluído no Código de Obras 

parâmetros para implantação de placas solares e definição de altura mínima para 

cercas elétricas, além da exigência de responsável técnico. Na sequência, a 

Arquiteta Beatriz explicou sobre a questão das chaminés, as quais devem ter suas 

saídas de fumaça um metro acima do ponto mais alto em um raio de trinta metros, 

segundo a lei. Mencionou que houve reclamações sobre chaminés construídas na 

divisa do lote, uma vez que estavam esquentando o muro dos vizinhos. Levantou, 

então, a sugestão de que seja exigida a construção das chaminés com 

afastamento de um metro e meio das divisas, com a finalidade de evitar conflitos. 

Outro ponto levantado, foi a particularidade de Orleans quanto a topografia, o que 

dificulta a aplicação do raio de trinta metros livre, como já foi observado em vários 

casos na cidade. Lembrou que os parâmetros definidos no Código de Obras são 

para chaminés residenciais, as quais são de uso eventual. Quando se tratar de 
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chaminés com maiores dimensões e usos específicos devem haver regras 

diferenciadas. Na sequência, mencionou que no Código de Obras está previsto 

que seja construído depósito de lixo em edifícios residenciais multifamiliares e em 

edificações não residenciais, porém não prevê depósito para edificações 

residenciais unifamiliares. Sugeriu que fossem definidos parâmetros de acordo 

com o volume de resíduos gerado. O Engenheiro Airton manifestou dúvida se 

esses parâmetros já estão definidos no Plano Diretor, momento em que a 

Arquiteta Beatriz ficou de verificar novamente. Em seguida, a Arquiteta Beatriz 

explicou que no Plano Diretor há a previsão de recuo inferior ao exigido na lei caso 

a rua possuas pelo menos quarenta por cento da quadra com recuo equivalente. 

Além disso, nos lotes de esquina o recuo poderá ser de dois metros, exceto 

quando no mínimo quarenta por cento da rua tiver recuo diferente, devendo-se 

manter o recuo equivalente nesses casos. Pontuou que essas situações podem 

ter uma consequência negativa se pensarmos a longo prazo, pois o erro estaria 

sendo replicado, impossibilitando que a rua se modificasse ao longo dos anos 

para atender a uma demanda viária. O Engenheiro Matheus sugeriu que fosse 

feito um levantamento das vias que possam necessitar de alargamento no futuro, 

para que não seja permitido aplicar esse artifício da lei nessas ruas. Lembrou 

também que há a necessidade de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana para 

prever todas essas situações adversas, com estudo técnico específico, e 

complementá-lo ao Plano Diretor. O Vereador Hildegart enfatizou que devemos 

pensar nas modificações da cidade a longo prazo, por isso é importante 

aplicarmos o recuo mínimo pensando no alargamento das vias. Na sequência, a 

Arquiteta Beatriz passou a explicar como o Plano Diretor prevê as construções na 

divisa do lote. Atualmente, o recuo de fundos não é exigido para edículas 

destinadas ao lazer, serviço ou garagem. O recuo lateral poderá ser dispensado 

em uma das laterais para a construção de garagens e escadarias, sem abertura 

para a estrema. Porém, não está previsto uma altura mínima para essas 

construções. A Engenheira Cindi comentou que, caso sejam permitidas 

construções muito altas na divisa, podem gerar problemas de ventilação nos lotes 

vizinhos. Por fim, a Arquiteta Beatriz sugeriu que o limite ficasse em apenas um 
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pavimento, que foi concordado pelos presentes. O limite sugerido foi de quatro 

metros. Nada mais havendo a tratar, a Arquiteta Beatriz agradeceu a presença de 

todos e encerrou a audiência pública às vinte e uma horas, da qual extraímos a 

presente ata que foi secretariada por mim Giani Cechinel Loli Fontanella, 

Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, e que segue assinada por mim e 

por Beatriz Gonçalves dos Santos, Matheus da Silva Miranda e Samuel Andrade 

Segatto, membros da Comissão para Revisão do Plano Diretor de Orleans. 
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