
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/SMDU/2020 
 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município c/c 

art. 9º, inciso III e art. art. 47-A, inc. I, da Lei Complementar nº 596, de 27 de Janeiro de 2017 

(Redação incluída pela Lei Complementar nº 655/2018 – DOEM Edição nº 2345, de 31/12/2018), 

e 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, elegeu no ‘caput’ de seu 

artigo 37, entre outros princípios relacionados à Administração Pública, explicitamente, a 

aplicação do princípio da eficiência; 

CONSIDERANDO os benefícios advindos da utilização de meios eletrônicos para realização dos 

processos administrativos no âmbito da administração pública municipal, com segurança, 

transparência e economicidade, aumentando a produtividade e celeridade na tramitação de 

processos, ampliando a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e 

comunicação, propiciando a satisfação do público usuário; 

CONSIDERANDO os recentes estudos, técnicas, evoluções, logísticas e sistemáticas decorrentes 

da preocupação e resguardo à saúde, higienização e segurança, física e mental, de todos os 

envolvidos com os relevantes serviços públicos municipais, sejam servidores ou não; 

CONSIDERANDO ser voz corrente que no regime de teletrabalho, a prestação laboral é realizada, 

habitualmente, em casa, proporcionando menos custos ao ente que emprega e um maior bem-

estar aos seus servidores ou funcionários, sem significar, entrementes, que o teletrabalhador 

tenha menos direitos do que os colegas que trabalham no regime tido por comum; 

CONSIDERANDO se tratar de ferramenta de gestão, com o objetivo de promover 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na execução das ações deste órgão público 

municipal; 

CONSIDERANDO as experiências laborais positivas, adotadas diante da situação de pandemia 

decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da infecção humana pelo 

novo Coronavírus (Covid-19), conforme a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional, ocorrida em 30 de janeiro de 2020, momento divisor de águas na 

forma de se ter efetiva prestação de serviços públicos; 

CONSIDERANDO que a contemporaneidade exige prudência e união de esforços, com 

contribuição de todos, inclusive da população e dos agentes que exploram atividades 

econômicas; 

CONSIDERANDO a análise de experiências já implementadas no âmbito da municipalidade, bem 

como em outros órgãos e entidades de direito público, tais como Poder Judiciário brasileiro, 

Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Ministério Público 

do Estado de Santa Catarina, a demonstrar a viabilidade do exercício do trabalho de forma 

remota, em virtude das vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos para o servidor e 

para a sociedade; 

CONSIDERANDO que, sem prejuízo das adequações necessárias, no âmbito da iniciativa privada, 

a Lei n. 12.551, de 15 de dezembro de 2011, já equiparou os efeitos jurídicos da subordinação 

exercida por meios informatizados àquela realizada por meios pessoais e diretos; 

CONSIDERANDO o regime de teletrabalho estabelecido pela Portaria SMA N. 1026, de 2020; 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Fica instituída e autorizada a execução de atividades fora das dependências da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SMDU) do Município 

de Florianópolis, sob a denominação de teletrabalho, em consonância com os termos e 

condições deste Ato. 

Parágrafo único. Ficam estabelecidos, nos termos desta instrução normativa, as normas gerais 

e os procedimentos de gestão de documentos e processos administrativos para da aprovação 

de projetos, licenciamento de obras e legalização de edificações desta secretaria. 

Art. 2º. São objetivos do teletrabalho: 

I - aumentar a produtividade e a qualidade das atividades, sem o correspondente aumento de 

custos; 

II - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da 

efetividade dos serviços prestados à sociedade; 

III - promover a contínua especialização da atuação quando da prestação dos serviços e leques 

de competência desta secretaria; 

IV - aumentar a qualidade e a eficiência das atividades executadas; 

V - aperfeiçoar a organização e a gestão deste órgão; 

VI - reduzir os gastos decorrentes da prestação de serviço em seu local de trabalho, tais como 

consumo de água, energia elétrica, dentre outros; 

VII - contribuir para a melhoria do meio ambiente, com a diminuição de poluentes na atmosfera 

decorrentes do deslocamento até o local de trabalho; 

VIII - possibilitar o aumento da qualidade de vida de seus integrantes e otimização de tempo 

com ampliação da possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento; 

IX - atrair servidores qualificados, motivá-los e comprometê-los com os objetivos deste órgão e 

da municipalidade, de modo a reduzir afastamentos e desistências por falta de flexibilização 

quanto ao local da execução das atividades; 

X - estimular o desenvolvimento do trabalho criativo e de inovações; 

XI - gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos, observados os 

contextos de produção, a multiplicidade das tarefas e as condições de trabalho. 

Parágrafo único. Os processos de aprovação de projeto, aprovação com alvará, alvará para 

construção, renovação de alvará, substituição de projeto, transferência de proprietário, reforma 

com ou sem acréscimo, reforma simples, legalização de edificação, legalização de edificação pela 

Lei Complementar nº 374/2010 (de 08 de janeiro de 2010), aprovação de loteamento, 

desmembramento de terreno, emissão de habite-se e certidões deverão tramitar em meio 

exclusivamente eletrônico, em formato digital.   

Art. 3º. Para fins de aplicação desta instrução normativa, serão adotadas as seguintes definições: 

I - FORMATO DIGITAL: informação codificada em dígitos binários, acessível e interpretável 

por meio eletrônico, em arquivo da espécie/tipo PDF, em situação e tramitação comum.  

II - FORMATO FÍSICO: informação materializada em papel.  

Parágrafo único.  No âmbito da tramitação de processos administrativos junto à SMDU, os 

documentos e peças digitais deverão estar em formato de arquivo digital, espécie/tipo PDF. 

DO PROTOCOLO E TRÂMITE DE PROCESSOS 
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Art. 4º. O protocolo de novos processos e o atendimento de pendências resultante das análises 

dos processos deverá ser realizado pelo requerente através do portal de serviços da PMF, com 

a inserção de todos os documentos e peças necessárias para sua análise ou reanálise em formato 

digital. 

§ 1º. O protocolo e o atendimento de pendências também poderão ser realizados 

presencialmente através de qualquer unidade do Pró-Cidadão, sendo obrigatória a entrega de 

todos os documentos e peças necessárias para a análise ou reanálise do processo em formato 

digital. 

§ 2º. Os projetos em formato físico serão recebidos pelo protocolo da SMDU, apenas para sua 

efetiva aprovação ou quando expressamente solicitado pelo analista do processo, sendo 

obrigatória a entrega também de uma via em formato digital. 

Art. 5º. A tramitação dos novos processos protocolados dependerão do efetivo pagamento da 

taxa de expediente pelo requerente. 

DA ANÁLISE DOS PROCESSOS 

Art. 6º. A análise dos processos será realizada a partir dos documentos e peças em formato 

digital, inseridos pelo requerente e disponíveis no sistema Rastreabilidade utilizado pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis-PMF. 

Parágrafo único. Excepcionalmente poderão ser solicitados os projetos em formato físico para 

o requerente, caso em que deverá entregá-los diretamente no protocolo da SMDU. 

Art. 7º. Os Relatórios de Pendências deverão ser elaborados em formato digital, anexados ao 

sistema de Rastreabilidade da PMF, assinados digitalmente e encaminhados ao requerente via 

sistema. 

Parágrafo único. Enquanto durarem os efeitos do Decreto Municipal nº 21.354, de 2020, os 

Relatórios de Pendências deverão possuir nota informativa em relação à suspensão dos 

atendimentos presenciais e sobre os novos canais de comunicação, conforme Anexo I, desta 

instrução normativa. 

Art. 8º. Os encaminhamentos de processo a outros setores e órgãos da PMF para pareceres e 

outras informações deverão ser realizados via sistema Rastreabilidade da PMF e orientados por 

despachos claros e objetivos. 

Art. 9º. Os pareceres e despachos encaminhados de outros setores e órgãos da PMF que 

orientem decisões em relação aos processos sob responsabilidade da SMDU deverão possuir 

assinatura digital do servidor responsável pela informação prestada. 

Parágrafo único. Nos casos em que não houver a assinatura digital pelo responsável, o processo 

deverá retornar à origem para que seja efetuada a assinatura digital do parecer ou despacho.  

Art. 10. Os equipamentos de trabalho poderão ser disponibilizados aos servidores mediante 

assinatura do Formulário de Retirada de Bem Imóvel para Fins de Teletrabalho constante na 

Portaria SMA N. 1026, de 2020. 

Art. 11. Nas análises em que seja necessária a consulta de projetos aprovados arquivados em 

formato físico, estes deverão ser requisitados ao Departamento de Arquivo e Registro de 

Projetos-DRAP e consultados ou retirados na SMDU. 

DO DEFERIMENTO DO PROCESSO 

Art. 12. Para formalizar o deferimento do processo deverá ser elaborada Planilha de 

Deferimento que deverá ser anexada ao sistema Rastreabilidade PMF em formato digital e 

assinada digitalmente. 
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Art. 13.  Os arquivos digitais referentes ao projeto apto para aprovação deverão ser assinados 

digitalmente pelo analista responsável pela aprovação no momento do deferimento do 

processo.  

Art. 14. O analista deverá informar ao requerente, via e-mail, com a devida documentação junto 

ao sistema de Rastreabilidade da PMF, sobre o deferimento do processo e orientá-lo a realizar 

a entregar uma via do projeto em formato físico no protocolo da SMDU, assim como Declaração 

de Conformidade conforme Anexo II. 

Parágrafo único. O projeto em formato físico deverá estar devidamente identificado com o 

número do processo e assinado pelo(s) proprietário(s) e pelo(s) responsável(eis) técnicos pelo 

projeto, devendo ser rejeitado pelo protocolo da SMDU caso assim não estejam. 

Art. 15. Após o deferimento do processo e a assinatura do projeto em formato digital, o processo 

deverá ser encaminhado ao DRAP. 

DO REGISTRO E ARQUIVO DOS PROJETOS 

Art. 16. O projeto apto para aprovação com assinatura do analista responsável pela aprovação 

deverá ser registrado no arquivo da SMDU, respeitando a ordem sequencial. 

Parágrafo único. O banco de dados relativo ao registro do projeto deverá conter todas as 

informações pertinentes ao tipo de projeto e a finalidade do processo. 

Art. 17. As pranchas do projeto apto para aprovação em formato digital deverão ser 

identificadas conforme número de registro e informações pertinentes em relação ao tipo de 

projeto e finalidade do processo, através de carimbo digital.  

Art. 18. As pranchas do projeto em formato físico, deverão ser identificadas conforme número 

de registro e informações pertinentes ao tipo de projeto e finalidade do processo, através de 

carimbo físico. 

Art. 19. As pranchas do projeto em formato físico, devidamente identificadas e assinadas pelo(s) 

proprietário(s), pelo(s) responsável(eis) técnico(s) e pelo analista responsável pela aprovação, 

deverão ser arquivadas. 

§ 1º. Caberá ao DRAP colher a assinatura do analista responsável pela aprovação do projeto 

anteriormente ao seu arquivamento. 

§ 2º. Caberá ao analista responsável pela aprovação a conferência do projeto em formato físico 

e digital no momento da assinatura. 

DA EMISSÃO DO ALVARÁ 

Art. 20. A emissão do alvará de construção deverá ser realizada em formato digital, anexado ao 

sistema e encaminhado ao analista para assinatura digital.  

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS AO REQUERENTE 

Art. 21. Superados os trâmites necessários para cada tipo de projeto e finalidade de processo, e 

recebido o projeto formato físico, quando necessário, os documentos assinados expedidos 

deverão ser encaminhados ao requerente via sistema em formato digital. 

DO ATENDIMENTO AOS REQUERENTES 

Art. 22. Os e-mails de cada analista e o e-mail do setor serão disponibilizados ao contribuinte 

para que sejam realizadas consultas em relação a dúvidas ou esclarecimentos necessários. 

§ 1º. Dúvidas e esclarecimentos relativos à processos específicos deverão ser encaminhados 

diretamente ao e-mail do analista responsável pela análise. 
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§ 2º. Dúvidas e esclarecimentos gerais deverão ser encaminhadas ao e-mail do setor. 

§ 3º. Os e-mails devem ser curtos e objetivos visando facilitar os atendimentos. 

§ 4º. Este canal de comunicação possui caráter orientativo e não conclusivo, sendo que a análise 

do processo é realizada exclusivamente através do processo administrativo. 

DO RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETOS 

Art. 23. O projeto aprovado em seu formato físico possuirá uma via que será arquivada na 

SMDU. 

Art. 24. O projeto aprovado e registrado, assim como qualquer outro documento expedido,  será 

encaminhado ao requerente via sistema. 

§ 1º. Cabe ao requerente, sendo de sua inteira competência e responsabilidade, manter 

atualizado seu e-mail no cadastro da PMF visando o correto recebimento dos documentos 

expedidos pela SMDU.  

§ 2º. O projeto aprovado e todos os documentos enviados ao requerente deverão possuir 

assinatura digital do servidor responsável. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. Os trâmites deverão seguir fluxo de atividades conforme fluxograma contido no Anexo 

III. 

Art. 26. Quaisquer dificuldades encontradas nas normas e procedimentos dispostos nesta 

instrução normativa deverão ser relatadas à chefia imediata. 

Art. 27. Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis, xx de dezembro de 2019. 
 

 
Nelson Gomes Mattos Jr. 

Secretário Municipal do Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano-

PMF/SMDU 
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ANEXO I 

NOTA INFORMATIVA 

 

Considerando o teor dos recentes decretos municipais que tratam do combate ao coronavírus 

(Covid-19), os atendimentos presenciais nas Secretarias Municipais de Florianópolis estão 

SUSPENSOS. Todavia, dúvidas ou quaisquer esclarecimentos que se façam necessários poderão 

ser encaminhados para o e-mail nome_do_analista.smdu@pmf.sc.gov.br. Para facilitar os 

atendimentos os e-mails devem ser curtos e objetivos. Salientamos ainda que este canal de 

comunicação tem caráter, orientativo e não conclusivo, sendo que a análise do processo será 

realizada através do devido procedimento administrativo. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, abaixo assinado, DECLARO, para os devidos fins e efeitos legais, na qualidade de requerente 

do processo E ______/____, que as pranchas do projeto entregues em formato físico para sua 

aprovação conferem com a versão deferida inserida no sistema eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. Declaro, inclusive, estar ciente que o descumprimento às normas e 

legislações vigentes ensejará aplicação das sanções e multas pecuniárias previstas ao 

proprietário na legislação regente, destacadamente, no artigo 49 da Lei Complementar nº 

60/2000 – Código de Obras e Edificações de Florianópolis. 

 

Florianópolis, __ de _______________ de ____. 

 

 

 

_____________________________________ 

Requerente 

CPF 
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ANEXO III 

FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES 

PROCESSOS DIGITAIS 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,  
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
14/05/2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2690

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062


