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LEI N.º 9.800/2000
“Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo no Município de
Curitiba e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a divisão do território do Município em zonas e setores e
estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de orientar e ordenar o
crescimento da cidade.
Art. 2º. Zoneamento, é a divisão do território do Município visando dar a cada região melhor
utilização em função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura existente, através da
criação de zonas e setores de uso e ocupação do solo e adensamentos diferenciados.
Parágrafo único. As zonas e setores serão delimitados por vias, logradouros públicos, acidentes
topográficos e divisas de lote.
Art. 3º. O Zoneamento e os critérios de Uso e Ocupação do Solo atendem a Política Urbana
para o Município, definida com os seguintes objetivos:
I. estímulo à geração de empregos e renda, incentivando o desenvolvimento e a distribuição
equilibrada de novas atividades;
II.

compatibilização do uso do solo com o sistema viário e transporte coletivo;

III.

incentivo à ocupação ordenada ao longo dos eixos de ligação com os demais municípios da
Região Metropolitana de Curitiba - RMC;

IV.

hierarquização do sistema viário, de forma a garantir o efetivo deslocamento de veículos,
atendendo às necessidades da população, do sistema de transporte coletivo, bem como o
adensamento habitacional e de atividades comerciais e de serviços;

V.
VI.

VII.

desenvolvimento e recuperação das áreas periféricas integrando-as ao espaço urbano;
viabilização de meios que proporcionem qualidade de vida à população, em espaço urbano
adequado e funcional e o planejamento integrado às políticas públicas;
preservação da escala da cidade e de seus valores naturais, culturais e paisagísticos;
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VIII.
IX.

compatibilização das políticas de incentivos à preservação do Patrimônio Cultural,
Paisagístico e Ambiental;
participação da comunidade na gestão urbana.

I.

Art.4º. As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente:
na concessão de alvarás de construção;

II.

na concessão de alvarás de localização de usos e atividades urbanas;

III.

na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a edificações de
qualquer natureza;

IV.

na urbanização de áreas;

V.

no parcelamento do solo.
CAPÍTULO II
DAS ZONAS E SETORES DE USO

Art. 5º. O Município de Curitiba, conforme mapa de zoneamento anexo, que faz parte
integrante desta lei, fica dividido nas seguintes zonas e setores de uso:
I. Zona Central - ZC;
II.

Zonas Residenciais - ZR;

III.

Zonas de Serviços - ZS;

IV.

Zonas de Transição - ZT;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Zonas Industriais - ZI;
Zonas de Uso Misto - ZUM;
Zonas Especiais - ZE;
Zona de Contenção - Z-CON;
Áreas de Proteção Ambiental - APA;
Setores Especiais - SE.

Parágrafo único. Os critérios de uso e ocupação do solo nos lotes nas diversas zonas e setores
especiais são os contidos nos Quadros anexos sob nos I a XLIV, que fazem parte integrante desta lei.
Art. 6º. A Zona Central - ZC, centro tradicional da cidade, é caracterizada pela grande
concentração de atividades e funções urbanas de caráter setorial.
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Art. 7º. As Zonas Residenciais - ZR, segundo suas características e intensidade de uso e
ocupação do solo são as seguintes:
I. Zona Residencial de Ocupação Controlada - ZR-OC;
II.

Zona Residencial Um - ZR-1;

III.

Zona Residencial Dois - ZR-2;

IV.

Zona Residencial Três - ZR-3;

V.

Zona Residencial Quatro - ZR-4;

VI.

Zona Residencial Batel - ZR-B;

VII.
VIII.
IX.

Zona Residencial Mercês - ZR-M;
Zona Residencial Alto da Glória - ZR-AG;
Zona Residencial Santa Felicidade - ZR-SF;

X.

Zona Residencial Umbará - ZR-U;

XI.

Zona Residencial Passaúna - ZR-P.

Art. 8º. As Zonas de Serviços - ZS, compreendem áreas ao longo de rodovias ou grandes
eixos viários, destinadas à implantação de atividades comerciais e de serviços que, por seu porte ou
natureza, exijam confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso,
subclassificando-se em:
I. Zona de Serviço 1 - ZS-1;
II.
III.

Zona de Serviço 2 - ZS-2;
Zona Especial de Serviços - ZES.

Parágrafo único. Fazem parte integrante da Zona de Serviço 1 - ZS-1, os terrenos com testada para
a BR-277 - Curitiba - Paranaguá, no trecho compreendido entre a Rua São Gabriel e Rua Coronel
Francisco Heráclito dos Santos até o imóvel de propriedade da RFFSA, divisa com a Área de
Proteção Ambiental do Iguaçu, limitados a uma profundidade de 100,00m (cem metros), contados a
partir do alinhamento predial.
Art. 9º. As Zonas de Transição - ZT, compreendem áreas limítrofes à zoneamentos
conflitantes, onde se pretende amenizar os impactos de uso e ocupação do solo, subclassificando-se
em:
I. Zona de Transição da Av. Mal. Floriano Peixoto - ZT-MF;
II.

Zona de Transição Nova Curitiba - ZT-NC;

III.

Zona de Transição - BR-116 - ZT-BR-116.
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Art. 10. As Zonas Industriais - ZI, são aquelas destinadas à implantação de atividades
industriais de grande porte, localizadas em sua maioria na Cidade Industrial de Curitiba.
Art. 11. As Zonas de Uso Misto - ZUM, compreendem áreas de ocupação mista, com média
densidade habitacional, caracterizadas como apoio às zonas industriais e de serviços localizadas na
Cidade Industrial de Curitiba.
Art. 12. As Zonas Especiais - ZE, compreendem os grandes espaços físicos cuja ordenação
de uso e ocupação do solo se caracteriza pela existência ou previsão de edificações, equipamentos e
instalações destinadas a grandes usos institucionais, subclassificando-se em:
I. Zona Especial Educacional - ZE-E;
II.
III.

Zona Especial Desportiva - ZE-D;
Zona Especial Militar - ZE-M.

Art. 13. A Zona de Contenção - Z-CON, compreende área periférica do território municipal,
lindeira a municípios vizinhos, onde se pretende a garantia de preservação e manutenção de suas
características naturais com o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo
compatíveis com a proteção ambiental.
Art. 14. Os Setores Especiais - SE, terão sua abrangência e definição estabelecidas no
Capítulo III, desta lei.

CAPÍTULO III
DOS SETORES ESPECIAIS
Art. 15. Os Setores Especiais, compreendem áreas para as quais são estabelecidas ordenações
especiais de uso e ocupação do solo, condicionadas às suas características locacionais, funcionais
ou de ocupação urbanística, já existentes ou projetadas e aos objetivos e diretrizes de ocupação da
cidade.
§ 1º. Os Setores Especiais - SE, conforme sua precípua destinação, se subdividem em:
I. Setor Especial Estrutural;
II.

Setor Especial dos Eixos de Adensamento;

III.

Setor Especial Conector;

IV.

Setor Especial do Centro Cívico;

V.
VI.
VII.

Setor Especial do Sistema Viário Básico;
Setor Especial Histórico;
Setor Especial Preferencial de Pedestres;
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Setor Especial Comercial do Umbará;
Setor Especial Comercial de Santa Felicidade;
Setor Especial Nova Curitiba;
Setor Especial Institucional;
Setor Especial dos Pontos Panorâmicos;

XIII.

Setor Especial de Habitação de Interesse Social;

XIV.

Setor Especial Linhão do Emprego;

XV.

Setor Especial do Polo de Software;

XVI.
XVII.
XVIII.

Setor Especial de Ocupação Integrada;
Setor Especial de Áreas Verdes;
Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental.

§ 2º. Os parâmetros de uso e ocupação do solo dos Setores Especiais, em face da dinâmica de
crescimento e estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
- IPPUC, poderão ser ajustados por ato do Poder Executivo Municipal.
§ 3º. Por proposta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC ao Poder
Executivo Municipal, novos Setores Especiais poderão ser criados, desde que assim exija o
interesse público.
Art. 16. Os Setores Especiais Estruturais - SE, são os principais eixos de crescimento da
cidade, caracterizados como áreas de expansão do centro tradicional e como corredores comerciais,
de serviços e de transportes, tendo como suporte um sistema trinário de circulação.
Art. 17. Os Setores Especiais Estruturais compreendem os terrenos existentes entre as vias
externas de tráfego contínuo que compõem o sistema viário estrutural, à exceção do sistema viário
que define o Setor Especial Estrutural ao longo da Av. Pres. Affonso Camargo, conforme indicado
em mapa de zoneamento, em anexo, que faz parte integrante desta lei.
§ 1º. Entende-se como sistema viário estrutural, o sistema trinário composto por uma via central e
duas vias externas, sendo a via central aquela que contém a canaleta para o transporte de massa e as
pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras, e as vias externas, as ruas paralelas com
sentido único de tráfego destinada ao fluxo contínuo de veículos.
§ 2º. Nos terrenos com frente para a via central dos Setores Especiais Estruturais deverá ser
assegurada uma continuidade à testada comercial das novas edificações, através de proposta
específica de ocupação, denominada Plano Massa.
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§ 3º. Os critérios de ocupação e de implantação do "Plano Massa" serão regulamentados através de
ato do Poder Executivo Municipal.
Art. 18. Os Setores Especiais dos Eixos de Adensamento são eixos de crescimento,
complementares da estruturação urbana, de ocupação mista e de média-alta densidade habitacional.
§ 1º. Os Setores Especiais dos Eixos de Adensamento, compreendem as áreas definidas no mapa de
zoneamento, em anexo, que faz parte integrante desta lei, com as seguintes denominações:
I. Setor Especial da BR-116 - SE-BR-116;
II.

Setor Especial da Av. Marechal Floriano Peixoto - SE-MF;

III.

Setor Especial da Av. Comendador Franco - SE-CF;

IV.

Setor Especial da Av. Pres. Wenceslau Braz - SE-WB;

V.

Setor Especial da Av. Pres. Affonso Camargo - SE-AC;

VI.

Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros - SE-CB.

§ 2º. Os parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos para o Setor Especial da BR-116 - SEBR-116, poderão ser estendidos para outras áreas, quando assim o exigir o interesse público.
Art. 19. Os Setores Especiais Conectores - CONEC, em número de quatro, caracterizam-se
por eixos de ocupação mista, de média densidade habitacional, fazendo a conexão entre o Setor
Especial Estrutural e a Cidade Industrial de Curitiba.
Art. 20. O Setor Especial do Centro Cívico - CC, compreende a área onde se concentram
atividades administrativo-institucionais do Serviço Público Estadual e Municipal, admitindo-se o
uso habitacional e atividades comerciais e de prestação de serviços.
Art. 21. O Sistema Viário Básico de Curitiba é o conjunto de vias públicas, hierarquizadas,
que constituem o suporte físico da circulação urbana do território do Município e garantem sua
integração ao sistema de transporte coletivo e ao uso do solo.
Parágrafo único. A hierarquia de acessibilidade proporcionada pelo Sistema Viário Básico objetiva:
I. induzir uma estrutura urbana linearizada;
II.

equilibrar a repartição de fluxos na rede viária;

III.

otimizar o potencial das diversas zonas e setores da cidade;

IV.

definir os corredores de comércio e serviços.

Art. 22. Para efeito do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, as vias integrantes dos Setores
Especiais do Sistema Viário Básico classificam-se em:
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I.

Vias de Ligação Prioritária 1 e 2 - caracterizam-se como corredores com grande volume de
tráfego, estabelecendo ligações entre os Setores Especiais Estruturais e vias importantes do
sistema viário principal, onde os parâmetros de uso e ocupação do solo devem
proporcionar a fluidez do tráfego;

II.

Vias Setoriais - são eixos de ligação entre regiões, municípios vizinhos, área central e áreas
periféricas, possuindo forte integração e articulação com o sistema viário principal,
coincidindo em alguns casos com os antigos caminhos de chegada a Curitiba, admitindo os
usos preferencialmente setoriais;

III.

Vias Coletoras 1 - caracterizam-se por vias com média extensão e integradas ao sistema
viário principal, que já concentram o tráfego local e o comércio e serviço de médio porte
de atendimento à região;

IV.

Vias Coletoras 2 - caracterizam-se por vias de pequena extensão, no interior dos bairros,
podendo ou não ter ligação com o sistema viário principal, onde se situam atividades de
pequeno e médio porte para atendimento ao bairro;

V.

Vias Coletoras 3 - são vias de pequena e média extensão que estruturam as áreas de
habitação de interesse social, onde devem se concentrar os usos voltados ao interesse da
região, propiciando a geração de emprego e renda.

Art. 23. O Setor Especial Histórico - SH, parte da área central, engloba um grande número de
edificações originárias do processo de ocupação da cidade do fim do século XIX e início do século
XX, caracterizando o núcleo urbano com maior expressão histórica e cultural.
Art. 24. O Setor Especial Preferencial de Pedestres - SE-PE compreende os terrenos com
testada para as vias públicas bloqueadas total ou parcialmente ao tráfego de veículos.
Parágrafo único. Nos terrenos pertencentes ao Setor Especial Preferencial de Pedestres, não será
permitida a área destinada a estacionamento.
Art. 25. Os Setores Especiais Comerciais do Umbará - SC-UM e de Santa Felicidade - SC-SF
compreendem áreas destinadas à implantação de atividades comerciais e de prestação de serviços
visando o atendimento do bairro, ou região.
Parágrafo único. Fazem parte dos Setores Especiais Comerciais do Umbará e de Santa Felicidade os
terrenos com testada para as ruas que delimitam os setores até uma profundidade de 100,00m (cem
metros), contados a partir do alinhamento predial.
Art. 26. O Setor Especial Nova Curitiba - NC, constitui-se num eixo de desenvolvimento
urbano de ocupação mista, localizado no prolongamento oeste do Setor Estrutural Norte,
caracterizado por um sistema trinário conforme definido no § 1º do ART. 17 desta lei.
Art. 27. O Setor Especial Institucional - SEI, compreende área de ocupação mista com
predominância de prestação de serviços e de média densidade habitacional, com grande
concentração de equipamentos educacionais e de serviços públicos de grande porte.
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Art. 28. O Setor Especial dos Pontos Panorâmicos - SE-PP é constituído pelos locais de
observação da paisagem e pelos terrenos situados na encosta dessas elevações, onde os parâmetros
de uso e ocupação do solo serão controlados de maneira a não causar interferências.
Art. 29. O Setor Especial de Habitação de Interesse Social - SEHIS compreende as áreas
onde há interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização
fundiária, em implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se
sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo.
Art. 30. O Setor Especial Linhão do Emprego - SE-LE, é constituído por área de ocupação
mista com predominância de atividades de comércio, prestação de serviços e pequenas indústrias
voltadas à vocação da região e com incentivos à geração de emprego e renda.
Art. 31. O Setor Especial do Polo de Software - SE-PS compreende o Parque de Software e
áreas adjacentes conforme delimitado no mapa de zoneamento, anexo, que faz parte integrante desta
lei, onde se incentiva a ocupação voltada ao comércio, serviços, desenvolvimento e manutenção de
equipamentos de informática.
Art. 32. O Setor Especial de Ocupação Integrada - SE-OI compreende área reservada a
empreendimentos habitacionais, de comércio e serviço e a equipamentos de uso público, o qual será
objeto de plano de ocupação específico.
Art. 33. Tendo em vista a dinâmica de crescimento da cidade, e as características naturais e
peculiares de determinadas áreas e setores, serão objeto de regulamentação específica:
I. Áreas de Proteção Ambiental;
II.

Setor Especial de Áreas Verdes;

III.

Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental;

IV.

Setor Especial Histórico;

V.

Setores Especiais do Sistema Viário Básico.

CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS

I.

Art. 34. Os usos do solo, segundo suas categorias classificam-se em:
habitacional - edificação destinada à habitação permanente ou transitória;

II.

comunitário - espaço, estabelecimento ou instalação destinada à educação, lazer, cultura,
saúde, assistência social e cultos religiosos;

III.

comercial e de serviço - atividade caracterizada pela relação de troca visando o lucro e
estabelecendo-se a circulação de mercadorias, ou atividade caracterizada pelo préstimo de
mão-de-obra e assistência de ordem intelectual ou espiritual;
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IV.
V.
VI.

industrial - atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de insumos;
agropecuário - atividade de produção de plantas, criação de animais e agroindústrias;
extrativista - atividade de extração mineral e vegetal.

Art. 35. Em qualquer zona ou setor é admitido o uso do mesmo lote ou edificação por mais
de uma categoria, desde que permitida, tolerada ou permissível e sejam atendidas, em cada caso, as
características e exigências estabelecidas nesta lei e de demais diplomas legais.
Art. 36. As atividades urbanas constantes das categorias de uso comercial, de serviços, e
industrial, para efeito de aplicação desta lei classificam-se:
I. quanto ao porte, em:
a) pequeno porte - área de construção até 100,00m² (cem metros quadrados);
b) médio porte - área de construção entre 100,00m² (cem metros quadrados) e 400,00m²
(quatrocentos metros quadrados);
c) grande porte - área de construção superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados).
II.

quanto à natureza, em:
a) perigosas - as que possam dar origem a explosões, incêndios, trepidações, produção de
gases, poeiras, exalações e detritos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam pôr
em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas;
b) incômodas - as que possam produzir ruídos, trepidações, gases, poeiras, exalações ou
conturbações no tráfego que possam causar incômodos à vizinhança;
c) nocivas - as que impliquem na manipulação de ingredientes, matérias-primas ou
processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos líquidos ou gasosos possam poluir
a atmosfera, cursos d`água e solo;
d) adequadas - as que são compatíveis com a finalidade urbanística da zona ou setor e não
sejam perigosas, incômodas ou nocivas.

Art. 37. Serão considerados como empreendimentos de impacto aqueles que por sua
categoria, porte ou natureza possam causar impacto ou alteração no ambiente natural ou construído,
sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura básica, e que exijam licenciamento
especial por parte dos órgãos competentes do Município.

CAPÍTULO V
DO APROVEITAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 38. De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona ou setor as atividades
urbanas serão consideradas como:
I. permitidas - compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as
finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente;
II.

toleradas - compreendem atividades admitidas em zonas ou setores onde as atividades
permitidas lhes são prejudiciais ou incômodas;
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III.

permissíveis - compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona ou setor
dependerá da análise ou regulamentação específica para cada caso;

IV.

proibidas - compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são
nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou
setor correspondente.

§ 1º. As atividades permissíveis serão apreciadas pelo Conselho Municipal de Urbanismo - CMU,
que quando for o caso, poderá indicar parâmetros de ocupação mais restritivos que aqueles
estabelecidos nesta lei, em especial quanto a:
a) adequação à zona ou setor onde será implantada a atividade;
b) ocorrência de conflitos com o entorno de implantação da atividade, do ponto de vista de
prejuízos à segurança, sossego e saúde dos habitantes vizinhos e ao sistema viário.
§ 2º. A permissão para a localização de qualquer atividade de natureza perigosa, incômoda ou
nociva dependerá de licença ambiental expedida pelo órgão competente.
§ 3º. Por proposta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, ouvido o
Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, através de ato do Poder Executivo Municipal poderão
ser estabelecidas outras condições e parâmetros de ocupação mais restritivos para uma determinada
atividade classificada como de uso tolerado em determinada zona ou setor.
Art. 39. A classificação das atividades como de uso permitido, tolerado ou permissível,
segundo a qualidade de ocupação determinada pela zona ou setor de uso, assim como, a área
máxima de construção das edificações às quais estão vinculadas, é a constante dos Quadros anexos,
sob N.os I a XLIV, que fazem parte integrante desta lei.
Parágrafo único. Para os efeitos de aplicação dos critérios estabelecidos nos quadros de que
trata este artigo, serão consideradas como de uso proibido, em cada zona ou setor de uso, todas as
atividades que ali não estejam relacionadas como de uso permitido, tolerado ou permissível.

I.

II.

Art. 40. Ficam vedadas:
a construção de edificações para atividades, que sejam consideradas como de uso proibido,
na zona ou setor onde se pretenda sua implantação;
a realização de quaisquer obras de ampliação ou reforma de edificação existente, destinada
a atividades consideradas como de uso proibido na zona ou setor onde se situam.

§ 1º. Não se incluem na vedação prevista no inciso II, as obras necessárias à segurança e higiene
das edificações ou as destinadas às atividades de lazer e recreação.
§ 2º. A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, poderão ser liberados alvarás para
reformas de edificações onde funcionem atividades comunitárias, comerciais, de serviços ou
industriais já licenciadas, não enquadradas nas vedações previstas nos incisos I e II deste artigo,
desde que fique comprovado que os direitos de vizinhança não estejam prejudicados.
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Art. 41. Ouvido o Conselho Municipal de Urbanismo - CMU a transferência ou
modificação de alvará de estabelecimento comercial, de serviço ou industrial, já em funcionamento,
em zona ou setor onde a atividade seja considerada como de uso proibido, poderá ser autorizada,
desde que:
I.

haja apenas modificação da razão social da empresa;

II.

o novo ramo de atividade não contrarie expressamente as disposições desta lei e demais
regulamentos;

III.

não ofenda os direitos de vizinhança, as disposições expressas desta lei e outras ditadas
pelo interesse da coletividade.

Art. 42. Para efeitos desta lei, em cada zona ou setor, os critérios de assentamento e
implantação da edificação no terreno são estabelecidos pelos seguintes parâmetros de ocupação:
I. taxa de ocupação - é o percentual expresso pela relação entre a área de projeção da
edificação ou edificações sobre o plano horizontal e a área do lote ou terreno onde se
pretende edificar;
II.

coeficiente de aproveitamento - é o fator estabelecido para cada uso nas diversas zonas,
que multiplicado pela área do terreno, define a área máxima computável admitida nesse
mesmo terreno;

III.

altura da edificação - é a dimensão vertical máxima da edificação, expressa em metros,
quando medida de seu ponto mais alto até o nível do terreno, ou em número de pavimentos
a partir do térreo, inclusive;

IV.

recuo do alinhamento predial - é a distância mínima perpendicular entre a fachada da
edificação incluindo o subsolo e o alinhamento predial existente ou projetado;

V.

afastamento das divisas - é a distância mínima perpendicular entre a edificação e as divisas
laterais e de fundos do terreno, determinada pela relação entre a altura da edificação e o
índice estabelecido nos Quadros anexos, que fazem parte integrante desta lei;

VI.

taxa de permeabilidade - é o percentual da área do terreno que deve ser mantido
permeável;

VII.

dimensão do lote - é estabelecida para fins de parcelamento do solo e ocupação do lote e
indicada pela testada e área mínima do lote.

§ 1º. A altura máxima da edificação deverá obedecer às restrições do Ministério da Aeronáutica,
referentes ao Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos e as restrições da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, referentes ao Plano de Proteção dos Canais de Microondas de
Telecomunicações do Paraná.
§ 2º. Para fins de parcelamento do solo, nos terrenos de esquina, a testada mínima estabelecida para
o lote deverá ser acrescida do recuo obrigatório previsto para a zona ou setor onde o terreno se
localiza.
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§ 3º. Quando se tratar de loteamentos existentes com lotes com padrão inferior ao estabelecido para
a zona ou setor, nos lotes de esquina, com profundidade inferior a 14,00m (quatorze metros), o
recuo mínimo estabelecido, poderá ser reduzido na proporção de 0,50m (cinquenta centímetros) por
metro ou fração de redução, até um máximo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).
§ 4º. Para efeito de aplicação do índice estabelecido para o afastamento das divisas, prevalece a
maior dimensão obtida entre o índice e o mínimo determinado nos Quadros anexos, que fazem parte
integrante desta lei.
§ 5º. De acordo com o tipo de atividade e a zona ou setor onde se localiza, a taxa de
permeabilidade poderá ser reduzida, substituída ou complementada através da implantação de
mecanismos de contenção de cheias, os quais serão objeto de regulamentação específica.

CAPÍTULO VI
DO INCENTIVO À PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO
Art. 43. Objetivando a proteção e preservação do Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental
no Município, ao imóvel que compõe esse patrimônio, poderá ser estabelecida condição especial de
ocupação ou autorizado pelo órgão competente, a transferência a terceiros do potencial construtivo
permitido no imóvel objeto de limitações urbanísticas, ou aos que doarem ao Município o imóvel
sob proteção e preservação.
Parágrafo único. Constitui o Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental do Município de Curitiba o
conjunto de bens existentes em seu território, de domínio público ou privado, cuja proteção e
preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, quer
por seu significativo valor arqueológico, artístico, arquitetônico, etnográfico, natural, paisagístico
ou ambiental, tais como:
I. Unidades de Interesse de Preservação;
II.

Unidades de Conservação;

III.

Anel de Conservação Sanitário-Ambiental;

IV.

Áreas Verdes.

Art. 44. Também se aplica, no que couber, o dispositivo deste Capítulo à desapropriação
parcial ou total, de imóveis necessários à adequação do Sistema Viário Básico, e à instalação de
equipamentos urbanos e comunitários de uso público.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 45. Os limites entre as zonas e setores indicados no mapa de zoneamento anexo, que faz
parte integrante desta lei, poderão ser ajustados quando verificada a necessidade de tal
procedimento, com vistas a maior precisão dos limites, ou para se obter melhor adequação no sítio
onde se propuser a alteração, considerando-se as divisas dos imóveis, o sistema viário ou a
ocorrência de elementos naturais e outros fatores condicionantes.
Art. 46. A ocupação com habitações unifamiliares em série , nos terrenos com área superior
15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados), situados na Zona Residencial Um. Zona Residencial
de Santa Felicidade e Zona Residencial do Batel, será analisada pelo Conselho Municipal de
Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, desde que:
I. o sistema viário previsto para a região seja implantado, ou os terrenos sejam afetos ao
Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental;
II.

atendidas as demais condições de uso e ocupação do solo previstas nesta lei.

Art. 47. Será exigida a reserva de espaço coberto ou descoberto para estacionamento e
recreação nos lotes ocupados por edificações destinadas aos diferentes usos e atividades.
Art. 48. O afastamento da divisa, proporcional a altura da edificação poderá ser reduzido, a
critério do Conselho Municipal do Urbanismo - CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, desde que seja comprovada a existência de edificações
já consolidadas, sem condições de renovação urbana, nos terrenos adjacentes à divisa onde se
pretende a redução.
Parágrafo único. O afastamento resultante da redução pretendida, deverá levar em consideração a
orientação geográfica do imóvel e garantir condições de iluminação, insolação e ventilação, para a
edificação a ser construída no imóvel, assim como às existentes nos imóveis adjacentes.
Art. 49. Os parâmetros de uso e ocupação do solo da legislação anterior, terão 01 (um) ano de
prazo de validade, contados a partir da data de vigência desta lei, renovável uma única vez por igual
período, para:
I. Os projetos já licenciados;
II.

Os Projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data de
vigência desta lei.

§ 1º As informações constantes nas consultas de construção e parcelamento do solo expedidas
anteriormente a data de vigência desta lei, terão validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data de sua expedição.
§ 2º Para o Setor Estrutural e Zonas Residencial 4, fica estabelecido um período máximo de 02
(dois) anos, contado a partir da data da vigência desta lei, para a obtenção de alvará de licença de
construção, mediante a apresentação de projetos elaborados com base nos parâmetros de uso e
ocupação do solo da legislação anterior.

14
§ 3º Os projetos licenciados perderão sua validade se as obras não forem iniciadas no prazo de 01
(um) ano, contado a partir da data de licenciamento.
§ 4º Considera-se obra iniciada, aquelas cujas fundações estejam concluídas até o nível da viga de
baldrame.
Art. 50. Os alvarás de localização de usos e atividades urbanas serão concedidos sempre a
título precário e em caráter temporário, quando necessário, podendo ser cassados caso a atividade
licenciada demonstre comprovadamente ser incômoda, perigosa ou nociva à vizinhança ou ao
sistema viário.
§ 1º. As renovações serão concedidas desde que a atividade não tenha demonstrado qualquer um
dos incovenientes apontados no "caput" deste artigo.
§ 2º. A manifestação expressa da vizinhança, contra a permanência da atividade no local licenciado,
comprovando ser incômoda, perigosa ou nociva, poderá constituir-se em motivo para a instauração
do processo de cassação de alvará.
Art. 51. As determinações desta lei não substituem e nem isentam de obediência às normas
Federais, Estaduais e Municipais que objetivam assegurar condições sanitárias, de iluminação,
ventilação, insolação, circulação interna, para todos os tipos de edificações, independente das zonas
ou setores em que são construídas.
Art. 52. As infrações à presente lei darão ensejo à cassação do respectivo alvará, embargo
administrativo, aplicação de multas e demolição de obras.
Art. 53. Os casos omissos, serão analisados pelo Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
Art. 54. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 55. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, revogadas
as Leis N.OS 4199/1972, 5234/1975, 5263/1975, 5490/1976, 6204/1981, 6769/1985, 7068/1987 e
7622/1991 e demais disposições em contrário, ressalvado o disposto no Art. 49 desta lei.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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QUADRO I
ZONA CENTRAL – ZC
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comunitário 2 – Lazer e Cultura (1)

-

Comunitário 2 – Culto Religioso (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1) (2)

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

-

Habitação Unifamiliar

-

Comunitário 1

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

5

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

Térreo e
1º pav. = 100%
Demais pav. = 66%

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

Livre

-

(4)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

Térreo e 1º pav. =
Facultado
Demais pav.=
2,00m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

11x330

- Comunitário 2 e 3 Ensino

-

Indústria Tipo 1 (3)

100m²

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Proibido estacionamento comercial e da atividade dentro do Anel Central de Tráfego Lento.
Com exceção de hipermercado.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
Atendido o § 5º do Art. 42.

-

-

-

-

-

-

16
QUADRO II
ZONA RESIDENCIAL DE OCUPAÇÃO CONTROLADA – ZR - OC
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (1)

-

Habitação Transitória 1

-

Habitação Institucional

-

Comunitário 1

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

0,4

-

-

Habitação Transitória 2

-

Comunitário 2 e 3 (3)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

30%

2

5m

50%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

(2)

20X2000

-

-

Comércio e Serviço Vicinal 1
100m²

-

Indústria Tipo 1 (4)

100m²

-

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Densidade máxima de 5 habitações/ha.
Para as atividades de Habitação Institucional e Comunitário 1, 2 e 3, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
Uso Comunitário 3 independente do porte deverá aprovar Relatório Ambiental Prévio.
Somente alvará de localização para atividade desenvolvida em imóvel de uso predominantemente habitacional.

-

-

-
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QUADRO III
ZONA RESIDENCIAL 1 – ZR-1
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares
em Série (2)

TOLERADOS

Comércio e Serviço
Vicinal 1 (3)
- Indústria Tipo 1 (4)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

1

50%

2

5m

25%

-

15X600

100m²

-

-

-

-

-

-

-

100m²

-

-

-

-

-

-

-

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Uma habitação unifamiliar por lote ou fração de terreno de 600,00m².
Somente em terrenos com dimensões inferiores a 15.000,00m² e garantida fração de terreno de no mínimo 600,00m² por unidade habitacional, excluídas as áreas de uso comum.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
Somente alvará de localização para atividade desenvolvida em imóvel de uso predominantemente habitacional.
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QUADRO IV
ZONA RESIDENCIAL 2 – ZR-2
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitações Unifamiliares (1)

-

Habitações Unifamiliares
em Série (1)

-

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

1

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

50%

2

5m

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

12X360
(4)

Habitação Institucional

Comércio e Serviço
Vicinal 1 e 2 (2)

-

OCUPAÇÃO

Indústria Tipo 1 (3)

100m²

-

Comunitário 1
(2) (3)

100m²

-

-

-

-

-

-

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo admitido 3 habitações para lotes com 360m².
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderão ser concedidos alvarás de localização para Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2 e Comunitário 1 em edificações existentes com
porte superior a 100,00m², desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída e porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
Para Habitação Institucional, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
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QUADRO V
ZONA RESIDENCIAL 3 – ZR-3
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (1)

-

Habitação Coletiva

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

1
-

-

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

50%

3
(2)

5m

-

-

Habitação Institucional

Comércio e Serviço
Vicinal 1 e 2 (2) (3)

Indústria Tipo 1 (4)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

Até 2 pav. = Facultado
Para
2
3 pav. = mínimo de
2,00m
5
%
(5)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

12X360

100m²

-

Comunitário 1
(3) (4)

100m²

-

-

-

-

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo admitido 3 habitações para lotes com 360m².
Para Comércio e Serviço Vicinal, altura máxima de 2 pavimentos.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização para Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2 e Comunitário 1 em edificações existentes com
porte superior a 100,00m², desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída e porte compatível com a vizinhança e características da via.
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
Para Habitação Institucional, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
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QUADRO VI
ZONA RESIDENCIAL 4 – ZR-4
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

50%

6

5m

25%

-

-

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

- Habitação Unifamiliar (1)
- Habitações Unifamiliares em Série (1)

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 (2)

-

Habitação Institucional

2

Comércio e Serviço
Vicinal e de Bairro (3)

200m²

-

-

Indústria Tipo 1 (4)

Comunitário 1 (3)

15X450

2

200m²

100m²

Até 2 pav.= Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

2

-

-

-

-

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Densidade máxima de 80 habitações/ha.
Apart-hotel sem centro de convenções.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização para Comércio e Serviço de Bairro e Comunitário 1, em edificações existentes e porte superior a
200,00m² desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída e porte compatível com a vizinhança e características da via.
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
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QUADRO VII
ZONA RESIDENCIAL BATEL – ZR-B
ZONA RESIDENCIAL ALTO DA GLÓRIA – ZR – AG
ZONA RESIDENCIAL MERCÊS – ZR - M
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS

PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

-

Habitações Unifamiliares (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (2)

-

Habitação Institucional

-

Comércio e Serviço Vicinal 1

-

Serviço Vicinal 2 (3)

COEFIC.

RECUO
MÍN. ALIN.

TAXA

ALTURA

OCUP.

MÁXIMA

MÁX. (%)

(PAV.)

1

50%

2

5,00m

-

-

-

-

APROV.

PREDIAL
(m)

LOTE MÍN.
TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS

(Testadax

(m)

Área)

25%

(5)

15X600

100m²
100m²

-

Indústria Tipo 1 (4)

100m²

-

-

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Deverá ser garantida fração de terreno de no mínimo 300,00m² por unidade habitacional.
Somente em terrenos com dimensões inferiores a 15.000,00m² e garantida fração de terreno de no mínimo 300,00m² por unidade habitacional, excluídas as áreas de uso comum.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderão ser concedidos alvarás de localização para Serviço Vicinal 2 em edificações existentes com porte superior a 100,00m² desde
que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída, porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
Somente alvará de localização para atividade desenvolvida em imóvel de uso predominantemente habitacional.
Para Habitação Institucional, o afastamento o mínimo das divisas deve ser 2,50m.
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QUADRO VIII
ZONA RESIDENCIAL SANTA FELICIDADE – ZR-SF
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS

PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (2)

-

Habitação Institucional

-

Comunitário 1

-

Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2 (3)

-

Indústria Tipo1 (3) (4)

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

-

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEA
B. MÍN.
(%)

1

50%

2

5m

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE
MÍN.
(Testada x
Área)

(5)

15X600

-

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto
Religioso
100m²
100m²

-

-

-

-

-

Observações:
(1) Deverá ser garantida fração de terreno de no mínimo 300,00m² por unidade habitacional.
(2) Somente em terrenos com dimensões inferiores a 15.000,00m² e garantida fração de terreno de no mínimo 300,00m² por unidade habitacional, excluídas as áreas de uso comum.
(3) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderão ser concedidos alvarás de localização para Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2 e Indústrias Tipo 1 em edificações existentes com
porte superior a 100,00m², desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída, porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
(4) Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
(5) Para Habitação Institucional, Comunitário 1 e Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto Religioso, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
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QUADRO IX
ZONA RESIDENCIAL UMBARÁ – ZR-U
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (1)

-

Habitação Institucional

-

Comunitário 1

-

Comércio e Serviço Vicinal de Bairro e
Setorial

100m²

Indústria Tipo 1 (2)

100m²

-

-

Comunitário 2

Observações:
(1)
(2)
(3)

Densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo admitido 3 habitações para lotes com 360m².
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
Para Habitação Institucional, Comunitário 1 e 2, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

2

5m

25%

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

-

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

(3)

12x360

-

-
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QUADRO X
ZONA RESIDENCIAL PASSAÚNA – ZR-P
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (2)

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

1

-

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto
Religioso (4)

Comércio e Serviço Vicinal (3)
100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Permitido 1 (uma) habitação unifamiliar por lote padrão.
Densidade máxima de 10 habitações/ha da área bruta.
Atividades que não gerem efluentes líquidos, ouvida a SMMA.
Com exceção de Centro de Convenções e Centro de Exposições.
Para os usos permissíveis, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

50%

2

5m

25%

(5)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

15x600
(6)
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QUADRO XI
ZONA DE SERVIÇO 1 - ZS-1
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

-

Uma Habitação Unifamiliar por lote

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e
Ensino (1)

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

50%

2

10m

25%

-

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitação Transitória 2 e 3
-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro,
Setorial e Geral

-

Comunitário 2 – Culto Religioso (1)

1

15x450
(4)

Comércio e Serviço
Específico 1 e 2 (2)

-

Comunitário 3 – Lazer e Ensino
(1)

-

Indústria Tipo 1 (3)

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC, na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba.
Atendida Legislação específica.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC, serão admitidas Indústrias Tipo 2.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XII
ZONA DE SERVIÇO DOIS – ZS-2
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

50%

2

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

25%

(6)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

- Uma Habitação
Unifamiliar por lote
Comunitário 2 Lazer, Cultura e Ensino (2)
-

Habitação Transitória 2 e 3

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro,
Setorial e Geral

-

Comércio e Serviço Específico 1 e 2
(1)

-

Indústrias Tipo 1 e 2

-

Comunitário 2 - Culto Religioso (2)

1

-

Comunitário 3 (2)

-

Condomínio de Indústrias Tipo 1 e 2
(3)

-

Indústria Tipo 3 (4)

10m
(5)

15X450
(7)

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Atendida Legislação específica.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba não serão admitidos os usos Comunitários 2 e 3.
Ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC e Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC.
Será admitido alvará de localização para Indústrias do Tipo 3 somente na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, o recuo será estabelecido pela Companhia de Desenvolvimento de Curitiba –CIC.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, atender normas da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XIII
ZONA ESPECIAL DE SERVIÇOS - ZES
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

-

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

COEFIC.
APROV.

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Àrea)

50%

-

(3)

25%

2,50m

20 x 600

Serviço Geral (1)

-

-

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

Comércio e Serviço Vicinal (1)

Indústrias (1) (2)

1

100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)

Atividades que não gerem efluentes líquidos, ouvida a SMMA.
Ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.
O recuo mínimo do alinhamento predial será definido pela Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.
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QUADRO XIV
ZONA DE TRANSIÇÃO DA AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO – ZT – MF
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em Série (1)

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2 (2)

-

Comunitário 1

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

-

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

2

5m

25%

Comunitário 2 – Ensino

200m²

-

Indústria Tipo 1 (3)

100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo admitido 3 habitações em lotes com 360m² .
Sem Centro de Convenções.
Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
Para Habitação Institucional, Comunitário 1 e Comunitário 2 – Ensino, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

(4)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

12x360
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QUADRO XV
ZONA DE TRANSIÇÃO NOVA CURITIBA – ZT-NC
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
TRECHO

PERMITIDOS

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em
Série (1)

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

1

TERRENOS
COM TESTADA
PARA AS VIAS
EXTERNAS ATÉ
A PROFUNDIDADE DE
100,00m

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Comércio e Serviço Vicinal (2)

-

Comunitário 1 (2)

-

Indústria Tipo 1 (3)

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional (2)

-

Comércio e Serviço Vicinal (2)

-

Comunitário 1 (2)

-

Indústria Tipo 1 (3)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

50%

6

5m

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

15x450
(4)

5m

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

15x450
(4)

100m²
100m²

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

2
2

100m²

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em
Série (1)

1
DEMAIS
TERRENOS

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

100m²
100m²

50%

4

2
2

100m²

Observações:
(1) Densidade máxima de 80 habitações/ha.
(2) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderão ser concedidos alvarás de localização para Comércio e Serviço Vicinal e Comunitário 1 em edificações existentes com porte superior
a 100,00m², desde que com área de estacionamento de no mínimo igual a área construída, porte compatível com a vizinhança residencial e com as características da via.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
(4) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XVI
ZONA DE TRANSIÇÃO BR-116 – ZT-BR-116
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comunitário 1 e 2

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

TOLERADOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Habitações Unifamiliares em
Série (1)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

4

5m

25%

-

-

-

-

-

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Até 2 pav.=
Facultado
Acima de 2 pav.
= H/6
atendido
o
mínimo de 2,50m

15x450
(5)

-

-

- Comunitário 3 – Ensino

-

Indústria Tipo 1 (3) (4)

400m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Densidade máxima de 80 habitações/ha.
Atendida Legislação específica.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser admitido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 400,00m².
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XVII
ZONA INDUSTRIAL – ZI
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

-

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

Indústrias (1)

-

Habitação Unifamiliar (2)

-

Comércio e Serviço
Geral (2)

PORTE
(m²)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

1

50%

-

15m
(3)

25%

Lotes
com
testada até 50m
= mín. de 3m
soma
7m
Lotes
com
testada
maior
que 50m = 5m
(4)

20 x600

0,6

50%

-

15m
(3)

25%

5m
(4)
(5)

20x600

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Serão permitidas atividades complementares vinculadas ao uso industrial.
Ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC.
Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, o recuo será estabelecido pela Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.
Na área correspondente ao afastamento das divisas deverá ser implantada arborização intensiva para atividades de Transportadora e Garagem de Ônibus.
Exceto para habitação unifamiliar onde o afastamento mínimo deve ser de 2,50m.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)
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QUADRO XVIII
ZONA DE USO MISTO - ZUM
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Habitação Institucional

-

Comércio e Serviço Vicinal , de Bairro
e Setorial

-

Comunitário 1 e 2

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitação Unifamiliar

-

Indústria Tipo 1 (2) (3)

-

1

50%

4

5m

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.
= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

-

-

-

-

-

-

Observações:
(1) Atendida Legislação específica.
(2) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(3) Será admitido somente alvará de localização para Indústria Tipo 2, ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.

15x450

-
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QUADRO XIX
ZONA ESPECIAL EDUCACIONAL – ZE - E
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

30%

4
(1)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

10m

25%

5m

(2)

Uma Habitação Unifamiliar por
lote
-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comunitário 1e 2

-

Comunitário 3 – Ensino

-

Usos vinculados às atividades
de ensino

-

Serviços Públicos

Comércio e Serviço Vicinal e
de Bairro

0,5

200m²

Observações:
(1) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderão ser autorizadas edificações com altura superior a
4 pavimentos, desde que apresentado plano de ocupação para a área.
(2) Para os novos parcelamentos, unificações e subdivisões, o tamanho mínimo do lote será estabelecido pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC.
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QUADRO XX
ZONA ESPECIAL DESPORTIVA – ZE - D
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comunitário 1 e 2 - Lazer e Cultura

-

Comunitário 3 – Lazer

-

Usos vinculados às atividades
desportivas

-

Comércio e Serviço
Vicinal e de Bairro (1)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

30%

4
(1)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

10m

25%

H/6 atendido o mínimo de
2,50m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Uma Habitação Unifamiliar por lote

0,5

(2)

200m²

Observações:
(1) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderão ser autorizadas edificações com altura superior a
4 pavimentos desde que apresentado um plano de ocupação para a área.
(2) Para os novos parcelamentos, unificações e subdivisões, o tamanho mínimo do lote será estabelecido pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC.
(3) Em loteamentos existentes na Zona Especial Desportiva, os parâmetros de ocupação do solo serão os de ZR-2.
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QUADRO XXI
ZONA ESPECIAL MILITAR – ZE - M
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

Habitações Unifamiliares e Coletivas –
Vilas Militares

-

Usos vinculados às atividades
militares

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro

COEFIC.
APROV.

0,5

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

30%

4

10m

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

5m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

(1)

200m²

Observações:
(1) Para novos parcelamentos, unificações e subdivisões, o tamanho mínimo do lote será estabelecido pelo Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba – IPPUC.
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QUADRO XXII
ZONA DE CONTENÇÃO – Z-CON
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Unifamiliar (1)

-

Armazéns e Silos para produtos
agrícolas e Estabelecimentos
Agropecuários (2)

-

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

-

Habitação Institucional (3)

-

Habitação Transitória 1, 2 e 3 (3)

-

Comunitário 2 – Lazer e Cultura (3)

-

Comunitário 3 – Ensino (3)

-

Estabelecimentos Agroindustriais (3)

Comércio e Serviço Vicinal (2)

Observações:
(1) Densidade máxima de 2 habitações/ha.
(2) Atividades que não gerem efluentes líquidos.
(3) Independente do porte deverá ser aprovado Relatório Ambiental Prévio - RAP.

PORTE
(m²)

100m²

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

0,4

20%

2

15m

50%

5m

20 x 5000m²

37
QUADRO XXIII
SETOR ESPECIAL ESTRUTURAL - SE
VIA CENTRAL
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comércio e Serviço de Bairro e
Setorial

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

Uma Habitação Unifamiliar por
lote
Comércio e Serviço Vicinal
1e2

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

1

50%

2

10m

25%

-

15x450

4

Térreo e 1º pav.
= 100%
Demais
pav.=
50% (1) (2) (3)

Livre

(1)

(5)

Embasamento Comercial
atender Plano Massa
Demais pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

15x450

-

-

-

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

100m²

- Comunitário 1 e 2
- Comunitário 3 Ensino

- Indústria do Tipo 1 (4)

100m²

Observações:
(1) Deverá ser implantado o Plano Massa de acordo com regulamentação específica.
(2) Taxa de ocupação da torre.
(3) Nos terrenos onde houver limitação da altura da edificação em função do Cone da Aeronáutica, com subutilização do potencial, poderá a critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU,
ser ampliada a taxa de ocupação, respeitados os afastamentos mínimos das divisas.
(4) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(5) Atender o § 5º do ART. 42.
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QUADRO XXIV
SETOR ESPECIAL ESTRUTURAL - SE
OUTRAS VIAS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Habitação Institucional

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

Habitação
Unifamiliar

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

1

50%

2

5m

25%

-

15x450

4

Subsolo, Térreo e 1º pav.
= 75%
Demais pav. = 50%

Livre

5m

25%

-

-

-

COEFIC.
APROV.

-

Comércio e Serviço Vicinal,
de Bairro e Setorial
-

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido
o mínimo de 2,50m

15x450

(1)

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

- Comunitário 1 e 2

- Indústria do Tipo 1 (3)

100m²

-

-

-

Observações:
(1) Nos terrenos onde houver limitação da altura da edificação em função do Cone da Aeronáutica, com subutilização do potencial, poderá a critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU,
ser ampliada a taxa de ocupação, respeitados os afastamentos mínimos das divisas.
(2) Atendida Legislação específica.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes.
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QUADRO XXV
SETOR ESPECIAL ESTRUTURAL - SE
VIAS EXTERNAS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

Uma
Habitação
Unifamiliar por lote

-

Habitação Coletiva,
Habitação Transitória 1 e 2
Uso Misto

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

-

15x450

-

1

50%

2

10m

25%

-

4
(2)

Subsolo, Térreo e 1º pav.
= 75%
Demais pav.= 50%

Livre
(2)

10m
(1)

(5)

Subsolo, Térreo e 1º pav.
= 75%
Demais pav. = 50%

2

10m
(1)

(5)

-

-

-

-

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

15x450

(3)
-

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1) (4)

1
(2)

-

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

15x450

-

Indústria do Tipo 1 (6)
100m²

Observações:
(1) Deverá ser implantada a via local de acordo com regulamentação específica.
(2) As atividades comerciais e de prestação de serviços só poderão ocupar os dois primeiros pavimentos da edificação com coeficiente máximo igual a 1 (hum).
(3) Nos terrenos onde houver limitação da altura da edificação em função do Cone da Aeronáutica, com subutilização do potencial, poderá, a critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU,
ser ampliada a taxa de ocupação, respeitados os afastamentos mínimos das divisas.
(4) Atender regulamentação específica.
(5) Atendido o § 5º do ART. 42.
(6) Somente alvará de localização em edificações existentes.
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QUADRO XXVI
SETOR ESPECIAL DA BR-116 – SE-BR-116
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS

OCUPAÇÃO

TRECHO
PERMITIDOS

TERRENOS
COM
FRENTE
PARA A
BR-116 ATÉ
A PROFUNDIDADE
DE 100,00m

POLOS

-

Habitação Coletiva
Habitação Institucional
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comunitário 3 – Ensino
Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial
Comércio e Serviço Específico 1 (1)

-

Indústria Tipo 1 e 2 (2) (3)

-

Habitação Coletiva
Habitação Institucional
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comunitário 3 – Ensino
Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial
Comércio e Serviço Específico 1 (1)

-

Indústria Tipo 1 e 2 (2) (3)

-

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Uma Habitação Unifamiliar
por lote

100m²

1
(4)

50%

6

(5)

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.
= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

-

-

-

-

-

-

- Uma Habitação Unifamiliar
por lote

100m²

1
(4)

50%

Livre

(5)

25%

-

-

-

-

-

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.
= H/6
atendido
o
mínimo de 2,50m

-

15X450
(6)

-

15X450
(6)

-

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Atendida Legislação específica.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 100m².
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, poderá ser admitido coeficiente de aproveitamento 2
(dois) como incentivo a reciclagem dos usos existentes geradores de tráfego pesado.
(5) O recuo será determinado de acordo com o projeto da via para os terrenos com testada para a BR-116, para as demais vias mínimo de 5,00m.
(6) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XXVII
SETOR ESPECIAL DA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO – SE - MF
TRECHO RUA BRASÍLIO ITIBERÊ – RUA PASTOR ANTONIO POLITO
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

1

50%

4

5m
(4)

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

-

-

-

-

-

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Uma Habitação Unifamiliar por
lote
-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1)

-

Comunitário 1 e 2

-

Comunitário 3 – Ensino

-

Indústria Tipo 1 e 2 (2)

100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Atendida Legislação específica.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 100,00m².
Terrenos com frente para a Av. Marechal Floriano Peixoto facultado no alinhamento predial.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

15x450
(5)

-
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QUADRO XXVIII
SETOR ESPECIAL DA AV. COMENDADOR FRANCO – SE - CF
ENTRE A BR-116 E A RFFSA
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

4

5m

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

-

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva (1)

-

Habitação Institucional (1)

-

Habitação Transitória 1 e 2 (1)

-

Comunitário 1e 2 (1)

-

Comunitário 3 – Ensino (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1)

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1) (2)

-

Indústria Tipo 1 (3)

100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Somente com implantação da via local, nos terrenos com frente para a Av. Comendador Franco.
Atendida Legislação específica.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

15x450
(4)

-
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QUADRO XXIX
SETOR ESPECIAL DA AV. PRES. WENCESLAU BRAZ – SE - WB
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva (1)

-

Habitação Institucional (1)

-

Habitação Transitória1e 2 (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1)

-

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

-

Comunitário 1 (1)

-

Indústria Tipo 1 (3)

-

Comunitário 2 (1)

-

Comunitário 3 – Ensino (1)

100m²

1

50%

4

5m

25%

-

-

-

-

-

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

15x450
(5)

-

Observações:
(1) Poderá a critério do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, ser executado remanso no passeio para estacionamento de veículos, nos terrenos com testada para a Av.
Pres. Wenceslau Braz, desde que possuam testada igual ou maior que 15,00m e o recuo seja incorporado ao passeio.
(2) Atendida Legislação específica.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(4) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 100,00m².
(5) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XXX
SETOR ESPECIAL DA AV. PRES. AFFONSO CAMARGO – SE - AC
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

Habitação Coletiva (1)

-

Habitação Institucional (1)

-

Habitação Transitória 1 e 2 (1)

-

Comunitário 1 (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1)

-

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

-

Indústria Tipo 1 (3) (4)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

1

50%

4

5m
(1)

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

-

-

-

-

-

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitações Unifamiliares

-

Comunitário 2 (1)

-

Comunitário 3 – Ensino (1)

100m²

15x450
(5)

-

Observações:
(1) Poderá a critério do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, ser executado remanso no passeio para estacionamento de veículos, nos terrenos com testada para a Av.
Pres. Affonso Camargo, desde que possuam testada igual ou maior que 15,00m e o recuo seja incorporado ao passeio.
(2) Atendida Legislação específica.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(4) A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 100,00m².
(5) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XXXI
SETOR ESPECIAL DA RUA ENGENHEIRO COSTA BARROS – SE - CB
TERRENOS COM TESTADA PARA AS RUAS DES. MERCER JUNIOR,
ENG. COSTA BARROS E FILIPINAS ATÉ A PROFUNDIDADE DE 60,00m
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

4

5m

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

-

-

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva (1)

-

Habitação Institucional (1)

-

Habitação Transitória 1 (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro
(1)

-

-

200m²

15x450
(4)

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

Indústria Tipo 1 (3)

-

Comunitário 1 (1)

-

Comunitário 2 – Lazer,
Cultura, Ensino e Culto
Religioso (1)

100m²

-

Observações:
(1) Poderá a critério do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, ser executado remanso no passeio para estacionamento de veículos, desde que os terrenos possuam
testada igual ou maior que 15,00m e o recuo seja incorporado ao passeio.
(2) Atendida Legislação específica.
(3) Somente alvará de localização em edificações existentes.
(4) O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XXXII
SETORES ESPECIAIS CONECTORES – CONEC
CONECTORAS 1, 2, 3 e 4
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV

Comércio e Serviço
Específico 1 (1)

-

Comunitário 1 e 2

-

Indústria Tipo 1 (3) (4)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitações Unifamiliares

-

1,5

50%

4
(2)

5m

25%

Até 2 pav.=
Facultado
Acima de 2 pav.=
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

15x450

-

-

-

-

-

-

-

-

Comércio e Serviço Vicinal,
de Bairro e Setorial
-

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

- Comunitário 3

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Atendida Legislação específica.
Nos trechos lindeiros às ZR-4 será admitido 6 (seis) pavimentos para o uso habitacional.
Somente alvará de localização em edificação existente.
Será admitido somente alvará de localização para Indústria Tipo 2 na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba, ouvida a Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – CIC.
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QUADRO XXXIII
SETOR ESPECIAL CENTRO CÍVICO - SE – CC
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS

OCUPAÇÃO

TRECHO
PERMITIDOS

TERRENOS
COM
FRENTE
PARA A AV.
CÂNDIDO
DE ABREU

-

Habitação Coletiva

TOLERADOS

PORTE
(m²)

PERMISSÍVEIS

COEFIC.
APROV.

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comércio e Serviço Vicinal de Bairro e
Setorial (1) (2)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

50%

Livre

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

- Uma Habitação Unifamiliar
por lote
5

-

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

-

Comunitário
Cultura

2

–

10m
(3)

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

Até 4 pav. =
2,50m
Acima de
4 pav. = H/6
atendido
o
mínimo de 3,00m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

20x600

Lazer,

- Habitações Unifamiliares

DEMAIS
VIAS DO
SETOR

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Habitação Institucional

-

Comunitário 1 (4)

200m²

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro
(4) (5)

200m²

2
-

Comunitário 2 – Lazer,
Cultura e Culto Religioso (4)

50%

6
(6)

5m

25%

Até 2 pav.=
Facultado
Acima de 2 pav.
= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

20x600

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Com exceção de Super e Hipermercado.
Centros Comerciais a critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
Atendido projeto de paisagismo da via.
Com altura máxima de 2 pavimentos.
Nos terrenos com frente para a ciclovia, entre as Ruas Dep. Mário Barros e José Sabóia Cortes, serão permitidas apenas habitações unifamiliares.
Nos terrenos compreendidos entre as Ruas José Sabóia Cortes, Mateus Leme, Dep. Mário de Barros e Euclides Bandeira a altura máxima será de 4 (quatro) pavimentos, exceto nos terrenos
com frente para a ciclovia, onde a altura máxima será de 2 (dois) pavimentos.
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QUADRO XXXIV
SETOR ESPECIAL PREFERENCIAL DE PEDESTRES – SE - PE
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Habitação Coletiva

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Habitação Institucional

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro e
Setorial (1)

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto
Religioso

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST.
DAS
DIVISAS
(m)

3,6

Térreo e
1º pav.= 100%
Demais pav.= 66%

5

-

(2)

-

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Uma
Habitação
Unifamiliar por lote

-

Comunitário 2 e 3 – Ensino

Observações:
(1) Com exceção de estacionamentos comerciais, agências bancárias, super e hipermercado, comércio de veículos em geral, oficinas de reparação de veículos em geral e borracharias.
(2) Atendido o § 5º do ART. 42.
(3) Não será permitido estacionamento comercial, e para a atividade, nos terrenos pertencentes ao Setor Especial Prefencial de Pedestres.

11x330
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QUADRO XXXV
SETOR ESPECIAL COMERCIAL – SANTA FELICIDADE – SC - SF
SETOR ESPECIAL COMERCIAL – UMBARÁ – SC - UM
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

2

5m

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

25%

(4)

15x450

-

-

-

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1)

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura, Ensino
e Culto Religioso
-

- Indústria Tipo 1 (2) (3)

Comunitário 3 – Ensino

100m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Proibido oficinas de reparação de veículos em geral e borracharias em terrenos com frente para as ruas do binário turístico, Av. Manoel Ribas e Via Veneto.
Somente alvará de localização em edificações existentes.
A critério do Conselho Municipal de Urbanismo – CMU, poderá ser concedido alvará de localização em edificações existentes com porte superior a 100,00m².
Para Habitação Institucional e Comunitário 1, 2 e 3, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
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QUADRO XXXVI
SETOR ESPECIAL NOVA CURITIBA – SE - NC
POLO DE INTEGRAÇÃO
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO
TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. = H/5
atendido o mínimo de
2,50m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitações Unifamiliares
(1)
-

Habitação Coletiva (1)

-

Habitação Transitória 1 e 2 (1)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (1)

-

2
(3)

Comércio e Serviço Específico 1 (2)
-

Comunitário 2 –
Lazer, Cultura e
Ensino (1)

-

Comunitário 3 Ensino (1)

Subsolo = 60%
Térreo e demais
pav. = 50%

Livre

Até 16 pav. =
5,00m
Acima de 16 pav.
= Acrescer 0,30m
por
pav.
excedente
(4)

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Deverá ser garantida faixa contínua de comércio e serviços de acordo com regulamentação específica.
Atendida Legislação específica.
Coeficiente de aproveitamento igual a 3 (três) desde que as áreas comerciais e de prestação de serviços utilizem no mínimo coeficiente 0,5.
Nos terrenos com testada para as vias externas o recuo mínimo é de 10,00m, com implantação da via local.

15x450
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QUADRO XXXVII
SETOR ESPECIAL NOVA CURITIBA – SE - NC
TESTADA PARA A VIA CENTRAL E OUTRAS VIAS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1 e 2

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

Subsolo = 60%
Térreo e demais
pav. = 50%

Livre

RECUO MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitações
Unifamiliares

Habitação Coletiva

-

PORTE
(m²)

2
(2)

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2

-

Comunitário 3 –
Ensino

Até 16 pav. =
5,00m
Acima de 16 pav.
= Acrescer 0,30m
por
pavimento
excedente

25%

15x450
Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. =
H/5 atendido o mínimo de
2,50m

Observações:
(1) Atendida Legislação específica.
(2) Para Habitação Coletiva o coeficiente de aproveitamento poderá ser acrescido em 0,5 quando apresentar densidade igual ou superior a 200 habitações/ha.
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QUADRO XXXVIII
SETOR ESPECIAL NOVA CURITIBA – SE - NC
VIAS EXTERNAS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitação Coletiva (1) (2)

-

Habitação Institucional (2)

-

Habitação Transitória 1 (2)

-

Habitação Transitória 2 (2)

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial (2)

-

Comércio e Serviço Específico 1 (2)

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

-

PERMISSÍVEIS

Habitações
Unifamiliares

-

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

2
(1)

Subsolo = 60%
Térreo e demais
pav. = 50%

Livre

10m

1

Subsolo = 60%
Térreo e demais
pav. = 50%

Livre

10m

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/5 atendido o mínimo de
2,50m

15x450

25%

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. =
H/5 atendido o mínimo de
2,50m

15x450

Comunitário 2 – Lazer,
Cultura, Saúde e Culto
Religioso (2)

Observações:
(1) Para Habitação Coletiva o coeficiente de aproveitamento poderá ser acrescido em 0,5 quando apresentar densidade igual ou superior a 200 habitações/ha.
(2) Desde que implantada a via local.
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QUADRO XXXIX
SETOR ESPECIAL INSTITUCIONAL - SEI
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

-

Habitação Coletiva

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro

-

Habitação Institucional

-

Habitação Transitória 1

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2

-

Serviço Público - Federal, Estadual e
Municipal

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

50%

3

5m

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitações Unifamiliares
1
200m²

1

-

Comunitário 3 – Ensino

Observações:
(1)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

O lote mínimo deverá ser adotado nos novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

30%

4

5m

25%

Até 2 pav. =
Facultado
Para 3 pav. =
mínimo 2,00m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

15x450
(1)

15x450
(1)
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QUADRO XL
SETOR ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

-

TOLERADOS

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

2

3m

-

0,6

30%

2

5m

25%

-

-

-

-

COEFIC.
APROV.

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testadax
Área)

Habitações Unifamiliares

-

Comércio e Serviço
Vicinal, de Bairro e Setorial

-

Habitação Institucional

-

Comunitário 1

-

Indústria Tipo 1 (1)

-

6 X180
(2)

100m²

100m²

-

2,50m

12X360

-

-

Observações:
(1) Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
(2) Nos parcelamentos efetuados pela COHAB-CT será admitido o lote mínimo de acordo com o disposto na Legislação Federal e na Legislação Municipal de Regularização Fundiária.
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QUADRO XLI
SETOR ESPECIAL LINHÃO DO EMPREGO – SE - LE
TERRENOS COM TESTADA PARA A RUA TIJUCAS DO SUL
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

4

3m

25%

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva

-

Comércio e Serviço Vicinal de Bairro e
Setorial

-

Comunitário 1

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto
Religioso

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1)

-

Indústria Tipo 1

400m²

400m²
-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comunitário 2 – Ensino

-

Condomínio de Indústrias Tipo 1 (2)

1000m²

Observações:
(1)
(2)
(3)
(4)

Atendida Legislação específica.
Ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC.
Para os usos Comunitários 1 e 2, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
O lote mínimo deverá ser adotado para os novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

(3)

15x450
(4)
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QUADRO XLII
SETOR ESPECIAL LINHÃO DO EMPREGO – SE - LE
TERRENOS COM TESTADA PARA O SISTEMA VIÁRIO LINHÃO DO EMPREGO
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

1

50%

4

RECUO MÍN.
ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS
DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

(4)

15x450
(5)

- Habitações Unifamiliares
-

Habitação Coletiva

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comunitário 2 – Lazer, Cultura e Culto
Religioso

-

Comércio e Serviço Específico 1 (1)

-

Indústria Tipo 1

400m²

3m
(3)

25%

400m²
-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

-

Comunitário 2 – Ensino

-

Condomínio de Indústrias Tipo 1 (2)

1000m²

Observações:
(1) Atendida Legislação específica.
(2) Ouvido o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC e Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CIC.
(3) Poderá a critério do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, ser executado remanso no passeio para estacionamento de veículos, desde que os terrenos possuam
testada igual ou maior que 15,00m, e o recuo seja incorporado ao passeio.
(4) Para os usos Comunitários 2, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
(5) O lote mínimo deverá ser adotado para novos parcelamentos, unificações e subdivisões.
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QUADRO XLIII
SETOR ESPECIAL LINHÃO DO EMPREGO
DEMAIS VIAS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
USOS
PERMITIDOS

-

Habitações Unifamiliares

-

Habitação Institucional

OCUPAÇÃO

TOLERADOS

PERMISSÍVEIS

-

PORTE
(m²)

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

1

50%

2

5m

25%

(2)

-

-

-

-

-

-

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Comunitário 2 – Lazer, Cultura, Ensino
e Culto Religioso

-

Comunitário 1

100m²

-

Comércio e Serviço Vicinal, de Bairro
e Setorial

100m²

Indústria Tipo 1 (1)

100m²

-

COEFIC.
APROV.

Observações:
(1) Somente alvará de localização em edificações existentes ou anexas à moradia.
(2) Para os usos Comunitários 1 e 2, o afastamento mínimo das divisas deve ser 2,50m.
(3) O lote mínimo deverá ser adotado para novos parcelamentos, unificações e subdivisões.

12x360
(3)

-
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QUADRO XLIV
SETOR ESPECIAL DO POLO DE SOFTWARE – SE - PS
PARÂMETROS DE USO E OCUP AÇÃO DO SOLO

USOS
PERMITIDOS

TOLERADOS

-

-

Comércio e Serviços de Informática

-

Serviço de Apoio ao Desenvolvimento
e Manutenção de Equipamentos de
Informática (1)

OCUPAÇÃO
PERMISSÍVEIS

PORTE
(m²)

COEFIC.
APROV.

TAXA
OCUP.
MÁX. (%)

ALTURA
MÁXIMA
(PAV.)

RECUO
MÍN. ALIN.
PREDIAL
(m)

TAXA
PERMEAB.
MÍN. (%)

AFAST. DAS DIVISAS
(m)

1

50%

4

10m

25%

H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

LOTE MÍN.
(Testada x
Área)

Habitação Unifamiliar

Observações:
(1) Serão permitidas atividades complementares, tais como: restaurantes, lanchonetes, papelaria, etc., ouvida a CIC.

20x2000
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LEI N.º 9.801/2000
''Dispõe sobre os Instrumentos
Política Urbana no Município
Curitiba."

de
de

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Esta lei estabelece critérios para aplicação dos Instrumentos de Política Urbana, nos
termos dos Arts. 30 e 182 da Constituição da República Federativa do Brasil, e Arts. 145 a 154 da
Lei Orgânica do Município de Curitiba.
Art. 2º. São Instrumentos de Política Urbana sem prejuízo de outros previstos em legislação
municipal, estadual ou federal:
I. concessão onerosa do direito de construir;
II.

transferência do potencial construtivo;

III.

incentivo aos programas habitacionais de interesse social;

IV.

incentivo à proteção e preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental.

Parágrafo único. Se assim exigir o interesse público, por proposta do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC ao Executivo Municipal, poderão ser adotados outros
Instrumentos de Política Urbana.
Art. 3º. A aplicação dos instrumentos de política urbana terá como objetivo:
I. a proteção e preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental do Município;
II.

a desapropriação parcial ou total de imóveis necessários a adequação do sistema viário
básico;

III.

a instalação de equipamentos urbanos e comunitários;

IV.

a criação de espaços de uso público;

V.
VI.

a implantação de programas habitacionais de interesse social;
o aproveitamento de imóveis no Setor Estrutural com potencial construtivo subutilizado
por limitações urbanísticas.
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§ 1º. Constitui o Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental do Município de Curitiba o conjunto de
bens existentes em seu território, de domínio público ou privado, cuja proteção e preservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, quer por seu
significativo valor arqueológico, artístico, arquitetônico, etnográfico, natural, paisagístico ou
ambiental, tais como:
I. unidades de interesse de preservação;
II.

unidades de conservação;

III.

anel de conservação sanitário ambiental;

IV.

setor especial de áreas verdes.

§ 2º. Será admitida a transferência de potencial construtivo, mediante convênios ou consórcios
entre Curitiba e os demais municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba, como
forma de assegurar as condições ambientais adequadas à proteção e preservação dos mananciais.
Art. 4º. Na aplicação dos Instrumentos de Política Urbana de que tratam os arts. 2º e 3º desta
lei, será permitida a alteração dos índices urbanísticos, bem como de usos e de porte não previstos
na Legislação de Zoneamento e Uso do Solo, mediante contrapartida do setor privado:
I. na execução de obras e serviços;
II.

nas construções e concessão de terrenos para programas de habitação de interesse social;

III.

na concessão de áreas necessárias à preservação do patrimônio natural e ambiental;

IV.

na preservação do patrimônio histórico e cultural;

V.

na alocação de recursos financeiros.

Art. 5º. A aplicação dos Instrumentos de Política Urbana, relacionados nos incisos I a IV, do
art. 2º, desta lei, será constantemente monitorada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba - IPPUC, ficando o Poder Executivo autorizado, com base nos dados resultantes desse
monitoramento, a rever a regulamentação dos parâmetros de uso e ocupação do solo instituídos por
esses Instrumentos, e a suprimir ou acrescentar zonas e setores para sua aplicação.
Art. 6º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N.º 9.802/2000
"Institui incentivos para a implantação
de Programas Habitacionais de Interesse
Social."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O Município de Curitiba concederá, na forma da presente lei, incentivos para a
implantação de programas habitacionais de interesse social, a proprietários de imóveis localizados
no âmbito de seu território.
§ 1º. Consideram-se programas habitacionais de interesse social para os fins desta lei, aqueles
gerenciados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT e destinados às
famílias de baixa renda.
§ 2º. Os programas habitacionais de interesse social abrangem a habitação e as obras de
infraestrutura e equipamentos a elas vinculados, exceto os na área de transporte coletivo.
Art. 2º. Os incentivos de que trata o Art. 1º são:
I. execução de loteamentos de interesse social pela Companhia de Habitação Popular de
Curitiba - COHAB-CT em parceria com a iniciativa privada, que consiste em permitir o
parcelamento do imóvel em lotes menores que o previsto na Lei de Zoneamento e Uso do
Solo;
II.

concessão de um aumento no potencial construtivo, assim entendido o aumento no
coeficiente de aproveitamento e na altura da edificação.

§ 1º. Os loteamentos de interesse social serão admitidos nas zonas e setores definidos na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo, com exceção de:
I. Áreas de Proteção Ambiental - APAs;
II.

Zona Residencial Um - ZR-1;

III.

Zona Residencial do Passaúna - ZR-P;

IV.

Zona Residencial de Santa Felicidade - ZR-SF;

V.

Zonas Industriais - ZI.

§ 2º. Os critérios para implantação de loteamentos de interesse social em parceria com a iniciativa
privada, assim como o percentual da área do loteamento a ser transferido ao Fundo Municipal de
Habitação - FMH, serão estabelecidos em regulamentação específica.
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§ 3º. Os parâmetros máximos de coeficiente de aproveitamento, altura e uso para os lotes que
receberão o incentivo de que trata o Inciso II, de acordo com as zonas e setores onde se situarem,
são os estabelecidos no Quadro I anexo, que faz parte integrante desta lei.
§ 4º. Além do disposto no Quadro I anexo, que faz parte integrante desta lei, os imóveis que
receberem o incentivo construtivo deverão atender os demais parâmetros estabelecidos na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo.
Art. 3º. Para a obtenção do incentivo construtivo o interessado transferirá à COHAB-CT, à
conta do FMH, imóvel urbano destinado a programa habitacional de interesse social.
§ 1º. O lote urbano a ser doado deverá corresponder a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de
mercado da fração ideal de solo, acrescida como incentivo para as edificações destinadas à
habitação coletiva e habitação transitória1.
§ 2º. No caso de não haver aumento no coeficiente de aproveitamento, mas apenas na altura
máxima, o lote urbano a ser doado deverá corresponder a 15% (quinze por cento) do valor de
mercado da fração ideal de solo, correspondente na zona ou setor à área construída nos pavimentos
superiores à altura máxima prevista na Lei de Zoneamento e Uso do Solo para as edificações
destinadas à habitação coletiva e habitação transitória 1.
§ 3º. Fica facultado ao interessado o pagamento em dinheiro, como recursos destinados ao FMH.
Art. 4º.
Para efeito de obtenção do incentivo construtivo, em qualquer hipótese, o
interessado deverá transferir à COHAB-CT, à conta do FMH, no mínimo imóvel urbano com
dimensões não inferiores ao menor lote padrão do Município de Curitiba.
Parágrafo único. No caso de pagamento em dinheiro, o valor mínimo da avaliação, não poderá ser
inferior ao menor valor do lote urbano do Município de Curitiba, com dimensão do lote mínimo
definido na Lei Federal que trata de parcelamento do solo, ou o equivalente ao valor de 2,00m²
(dois metros quadrados) do terreno a ser edificado, por unidade habitacional.
Art. 5º. Independente da forma de aquisição do incentivo construtivo, coeficiente ou altura
máxima, deverá prevalecer na doação do lote urbano ou pagamento em dinheiro, o maior valor do
incentivo concedido.
Art. 6º. Formalizada a transferência dos terrenos ou pagas as importâncias em dinheiro à
COHAB-CT, será o potencial concedido incorporado ao terreno.
Parágrafo único. No caso do requerente não usufruir do potencial construtivo concedido, não haverá
devolução da importância paga, ou do terreno transferido.
Art. 7º. A critério do Executivo Municipal poderá ser concedido o incentivo de que trata a
presente lei para novas zonas ou setores especiais.
Art. 8º. As avaliações referidas na presente lei obedecerão aos critérios definidos na Lei N.º
7.291, de 12 de dezembro de 1988, utilizados para a apuração do Imposto de Transmissão
Intervivos de Bens Imóveis - ITBI.
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Art. 9º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, revogada a
Lei N.º 7.841/1991 e demais disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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QUADRO I
INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DE
INTERESSE SOCIAL
COEFICIENTE
DE APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA
MÁXIMA
(pav.)

ZONAS / SETORES

USOS
(5)

ZR-3

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,5

4

ZR-4 Batel
(1) (2) (3)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,5

10

DEMAIS ZR-4 (1) (4)
ZR-AG – Alto da Glória
ZR-M - Mercês

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,5

8

ZR-4 Alto da XV (1)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,5

10

ZR-4 Rebouças,
ZR-3 Rebouças/ Prado Velho
(1)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,5

8

3,0

Livre

3,0

12

2,5

10

2,5

10

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,8

6

SETOR ESPECIAL DO
LINHÃO DO EMPREGO

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,5

4

ZONA TRANSIÇÃO – BR 116

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,8

6

ZONA TRANSIÇÃO
AV. MAL. FLORIANO
PEIXOTO

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,5

4

SETOR ESPECIAL BR-116
Polo

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Demais Terrenos
SETOR ESPECIAL DA
AV. MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO
SETOR ESPECIAL DA
AV. COMENDADOR FRANCO
SETOR ESPECIAL DA
AV. PRES. AFFONSO
CAMARGO

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL DA
AV. PRES. WENCESLAU
BRAZ
SETOR ESPECIAL DA
RUA ENG. COSTA BARROS

AFASTAMENTO DAS DIVISAS (6)

Pavimento térreo =
Facultado
Demais pav. =
H/6 atendido o mínimo de 2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido
mínimo de 2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m
-

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav.= H/6 atendido o
mínimo de 2,50m
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USOS
(5)

ZONAS / SETORES
ZONA TRANSIÇÃO
NOVA CURITIBA
Vias Externas

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA
(pav.)

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (6)
Pav. Térreo = Facultado
Demais pav. =
H/6 atendido o mínimo
de 2,50m

Habitação Coletiva

1,8

8

Habilitação Transitória 1

1,5

6

SETOR ESPECIAL
DO CENTRO CÍVICO
Demais Vias (1)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,5

10

SETORES
ESPECIAIS
CONECTORES

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

2,0

8

SETOR ESPECIAL
INSTITUCIONAL

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,5

4

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS
PRIORITÁRIAS 1 E 2

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Coeficiente
Altura máxima da zona Afastamento das divisas
máximo da zona atravessada
da zona atravessada
atravessada

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS SETORIAIS

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

ZR- 2/ZR-OC/ZRSF/ ZR-U – 1,5
ZR-3
–
1,8
ZR-4 – Coeficiente
Máximo da Zona

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS
COLETORAS 1

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS
COLETORAS 2

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS
COLETORAS 3

Habitação Coletiva

Demais Terrenos

Observações:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m
Pav. Térreo = Facultado
Demais pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m

ZR-2/ZR-OC/ZR-SF/
ZR-U
–
4
ZR-3
–
6
ZR-4 – Altura Máxima
Até 2 pav.= Facultado
da Zona
Acima de 2 pav. = H/6
ZR-2/ZR-OC/ZRZR-2/ZR-OC/ZR-SF/
SF/ ZR-U – 1,5 ZR-U
–
4 atendido o mínimo de
ZR-3
–
1,8 ZR-3
–
6 2,50 m
ZR-4 – Coeficiente ZR-4 – Altura Máxima
Máximo da Zona
da Zona
ZR-2/ZR-OC/ZRSF/ ZR-U – 1,5
ZR-3
–
1,5
ZR-4 – Coeficiente
Máximo da Zona

ZR-2/ZR-OC/ZR-SF/
ZR-U
–
4
ZR-3
–
4
ZR-4 – Altura Máxima
da Zona

SEHIS = 1,5

SEHIS = 4

-

As zonas e setores estão delimitadas no Anexo I.
Nos terrenos com frente para a Rua Padre Anchieta, entre a Rua Desembargador Motta e a Rua
Cândido Hartmann, será admitida a implantação conjunta de área comercial nos dois primeiros
pavimentos da edificação com porte máximo de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados).
Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, do Rosário, Travessa Nestor de
Castro e Augusto Stellfeld, os recuos frontais serão admitidos da seguinte forma:
Pavimento térreo = Facultado
Demais pavimentos = Até 5 pavimentos - 3,50m (três metros e cinquenta centímetros)
Acima de 5 pavimentos – 5,00m (cinco metros)
Exceto as quadras situadas entre o Setor Histórico, Rua Treze de Maio, Rua Duque de Caxias e Rua
Pres. Carlos Cavalcanti.
Será admitida a implantação conjunta dos usos comerciais e de serviço no porte máximo, permitido pela
Zona ou Setor Especial, nos dois primeiros pavimentos da edificação.
Para efeito de aplicação do índice H/6 para afastamento das divisas, prevalece a maior dimensão obtida
entre o índice e o mínimo de 2,50m.
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ANEXO I
INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAS DE
INTERESSE SOCIAL
Para efeito de delimitação das zonas citadas no Quadro I, consideram-se os seguintes
perímetros:
a) ZONA RESIDENCIAL 4 BATEL: início na confluência da Rua Francisco Rocha com Rua
Martin Afonso, por esta até a Rua Kellers, por esta até a Rua Des. Clotário Portugal, por esta até
a Alameda Augusto Stellfeld, por esta até a Trav. Nestor de Castro e por esta até a Av. Marechal
Floriano Peixoto, por esta até a Rua Saldanha Marinho, por esta até a Rua Visconde de Nacar,
por esta até a Alameda Dr. Carlos de Carvalho, por esta até a Rua Desembargador Motta, por
esta até a Av. Visconde de Guarapuava, por esta até a Rua Francisco Rocha, e por esta até o
ponto de início.
b) ZONA RESIDENCIAL 4 DO ALTO DA XV: início na confluência da Rua Conselheiro Araújo
com Rua Luiz Leão, por esta até a Av. Agostinho Leão Jr., por esta até a Rua Amâncio Moro,
por esta até a Rua Mauá, por esta até a Rua Vinte e Um de Abril, por esta até a Rua XV de
Novembro, por esta até a Rua Ubaldino do Amaral, por esta até a Av. Visconde de Guarapuava,
por esta até a R. Dr. Faivre e por esta até a Rua Conselheiro Araújo, e por esta até o ponto de
início.
c) ZONA RESIDENCIAL 4 DO REBOUÇAS: início na confluência da Av. Marechal Floriano
Peixoto com Av. Silva Jardim, por esta até a Rua Mariano Torres, por esta até a Rua Joaquim
Pinto Bastos, por esta até a Rua Dario Lopes dos Santos, por esta até a Rua Eng. Ostoja
Roguski, por esta até a Rua São Joaquim, por esta até a Rua Brasílio Itiberê, por esta até a Av.
Marechal Floriano Peixoto e por esta até o ponto de início.
d) ZONA RESIDENCIAL 3 DO PRADO VELHO: início na confluência da Av. Marechal
Floriano Peixoto com a Rua Brasílio Itiberê, por esta até a Av. Comendador Franco, por esta até
a Rua Aquelino Orestes Baglioli, por esta até o limite com o Setor Especial Educacional e
contornando por este limite até a Rua Guabirotuba, por esta até a Rua Imaculada Conceição, por
esta até a Av. Sen. Salgado Filho, por esta até o limite da Zona de Transição da BR-116, por
este limite até a Rua Aluísio Finzetto por esta até a Av. Mal. Floriano Peixoto, e por esta até o
ponto de início.
e) SETOR ESPECIAL DO CENTRO CÍVICO: início na confluência da Rua Inácio Lustosa com a
Rua Mateus Leme, por esta até a Rua Dep. Mário de Barros, por esta até a Rua Marechal
Hermes, por esta até a Rua Ivo Leão, por esta até a Av. João Gualberto, incluindo os lotes com
testada para a Av. João Gualberto entre a Rua Pe. Antonio e Rua Ivo Leão, pela Av. João
Gualberto até a Rua Inácio Lustosa e por esta até o ponto de início.
f) Os terrenos com frente para a Av. Marechal Floriano Peixoto até uma profundidade de 100m
(cem metros) contados a partir do alinhamento predial, no trecho compreendido entre o Setor
Especial da BR-116 e a Av. Silva Jardim fazem parte do Setor Especial da Av. Marechal
Floriano Peixoto.
g) Demais Zonas e Setores de acordo com o mapa anexo à Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
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LEI N.º 9.803/2000
"Dispõe sobre a Transferência
Potencial Construtivo"

de

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo
definido na Lei de Zoneamento e Uso do Solo, por limitações urbanísticas relativas à proteção e
preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Ambiental definidas pelo Poder Público,
inclusive tombamento, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial não utilizável desse
imóvel, mediante prévia autorização do Poder Público Municipal, obedecidas as disposições desta
lei.
Art. 2º. A transferência total ou parcial de potencial construtivo também poderá ser
autorizada pelo Poder Público Municipal, como forma de indenização, mediante acordo com o
proprietário, nas desapropriações destinadas a melhoramentos viários, equipamentos públicos,
programas habitacionais de interesse social, programas de recuperação ambiental, e na subutilização
de potencial construtivo por limitações urbanísticas, de imóveis situados no Setor Estrutural.
Art. 3º. Será admitida a transferência de potencial construtivo mediante convênios ou
consórcios entre Curitiba e os demais Municípios que compõem a Região Metropolitana de
Curitiba, de forma a assegurar as condições ambientais adequadas à proteção e preservação dos
mananciais.
Art. 4º. O potencial construtivo de um terreno é determinado em metros quadrados de área
computável, e equivale ao resultado obtido pela aplicação da seguinte fórmula:
Pc = Potencial Construtivo

Pc = Ca x A

onde:

Ca = Coeficiente de aproveitamento permitido na zona ou setor onde está
localizado o imóvel cedente
A = Área total do terreno cedente.

Art. 5º. O potencial construtivo transferível é determinado em metros quadrados de área
computável e equivale ao resultado obtido pela aplicação da seguinte fórmula:

Pt = Pc x Vmc x Cr
Vmr Cc

onde:

Pt = Potencial Construtivo Transferível
Pc = Potencial Construtivo
Vmc = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que cede o potencial
Vmr = Valor do metro quadrado de terreno do imóvel que recebe o potencial
Cc = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel
que recebe o potencial
Cr = Coeficiente de aproveitamento da zona ou setor onde está localizado o imóvel
que recebe o potencial.

68
Parágrafo único. O valor do metro quadrado do terreno que cede e do que recebe o potencial, será
avaliado com base nos critérios definidos na Lei N.º 7.291, de 12 de dezembro de 1988, utilizados
na apuração do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI.
Art. 6º. As transferências de potencial construtivo serão admitidas para os imóveis situados
nas zonas e setores especiais, com os usos e parâmetros máximos estabelecidos no Quadro N.º I,
anexo, que faz parte integrante desta lei, para os terrenos que recebem o potencial construtivo.
Parágrafo único. Além do disposto no Quadro I, os imóveis que recebem o potencial construtivo
deverão atender aos demais parâmetros da Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
Art. 7º. A transferência do potencial construtivo será efetuada mediante autorização especial
a ser expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, ouvidos os órgãos competentes,
através de:
I. expedição de certidão, onde a transferência é garantida ao proprietário, obedecidas as
condições desta lei e dos demais diplomas legais;
II.

expedição de autorização especial para a utilização do potencial transferido, previamente à
emissão de alvará de construção, especificando a quantidade de metros quadrados passíveis
de transferência, o coeficiente de aproveitamento, a altura e uso da edificação, atendidas as
exigências desta lei e dos demais diplomas legais.

Art. 8º. A transferência do potencial construtivo será averbada no registro imobiliário
competente, à margem da matrícula do imóvel que cede e do que recebe o potencial construtivo.
Parágrafo único. No imóvel que cede o potencial, a averbação deverá conter além do disposto no
"caput" deste artigo, as condições de proteção, preservação e conservação quando for o caso.
Art. 9º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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QUADRO I
TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
COEFICIENTE
DE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA
MÁXIMA
(pav.)

1,5

4

2,5

10

2,5

8

2,5

10

2,0

10

2,5

8

2,0

8

3,0

Livre

3,0

12

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 2
Comunitário 3 – Ensino
Comércio e Serviço
Setorial

2,5

10

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço
Setorial

2,5

10

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,8

6

ZONAS / SETORES

USOS

ZR-3

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

ZR-4 – Batel
(1) (2) (3)
ZR-AG – Alto da Glória
ZR-M – Mercês
Demais ZR-4
(4)
ZR-4 – Alto da XV
(1)

ZR-4 - Rebouças
ZR-3 – Rebouças / Prado
Velho
(1)

SETOR ESPECIAL BR116
Polo

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1
Habitação Transitória 2
Edifício de Escritório
Comunitário 2 – Saúde
Comunitário 2 e 3 – Ensino
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Habitação Transitória 2
Edifício de Escritório
Comunitário 2 e 3 – Ensino
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 2
Comunitário 3 – Ensino
Comércio e Serviço
Setorial

Demais Terrenos
SETOR ESPECIAL DA
AV. MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO
SETOR ESPECIAL DA
AV. COMENDADOR
FRANCO
SETOR ESPECIAL DA
AV. PRES. AFFONSO
CAMARGO

Pav. térreo =
Facultado
Demais pav. = H/6 atendido
o mínimo de 2,50m

Até 2 pav. = Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

SETOR ESPECIAL DA
AV. PRES. WENCESLAU
BRAZ
SETOR ESPECIAL DA
RUA ENG. COSTA
BARROS

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (7)

70

ZONAS / SETORES

ZONA TRANSIÇÃO –
BR 116
ZONA TRANSIÇÃO
AV. MAL. FLORIANO
PEIXOTO
ZONA TRANSIÇÃO
NOVA CURITIBA
Vias Externas

COEFICIENTE
DE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO

ALTURA
MÁXIMA
(pav.)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço Setorial
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,8

6

1,5

4

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,8

8

1,5
2,5

6
10

USOS
(5)

Demais Terrenos
SETOR ESPECIAL DO
CENTRO CÍVICO
Demais Vias
(1)
SETORES ESPECIAIS
CONECTORES

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço Setorial
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço Setorial

2,0

8

SETOR ESPECIAL
INSTITUCIONAL

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

1,5

4

ZONAS ESPECIAIS

Usos estabelecidos na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo

1,0

-

ZONA CENTRAL
(6)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço Setorial
Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1 e 2
Comércio e Serviço Setorial

7,0

Livre

6,0
5,0
6,0

Livre

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

Coeficiente
máximo da
zona
atravessada

SETOR ESPECIAL
ESTRUTURAL
Via Central

SETOR ESPECIAL
DAS VIAS
PRIORITÁRIAS 1 e 2

Livre

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (7)

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m
Pavimento térreo =
Facultado
Demais pav. = H/6
atendido o mínimo de
2,50m
H/6
atendido o mínimo de
2,50m
2,00m
2,00m
Embasamento comercial =
Plano Massa
Demais pav.= H/6
atendido o mínimo de
2,50m

Altura
Afastamento das divisas
máxima da da zona atravessada
zona
atravessada
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ZONAS / SETORES

SETOR ESPECIAL DAS
VIAS SETORIAIS
(8)

USOS
(5)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL DAS
VIAS COLETORAS 1
(8)

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL DAS
VIAS COLETORAS 2

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

SETOR ESPECIAL DAS
VIAS COLETORAS 3

Habitação Coletiva
Habitação Transitória 1

COEFICIENTE
DE APROVEITAMENTO MÁXIMO

ALTURA
MÁXIMA
(pav.)

ZR- 2/ZR-OC/
ZR-2/ZR-OC/
ZR-SF/ZR-U = 1,5 ZR-SF/ZR-U
ZR-3 = 1,8
=4
ZR-4 =
ZR-3 = 6
Coeficiente
ZR-4 = Altura
Máximo da Zona
Máxima da
Zona
ZR-2/ZR-OC/
ZR-2/ZR-OC/
ZR-SF/ZR-U = 1,5 ZR-SF/ZR-U
ZR-3 = 1,8
=4
ZR-4 =
ZR-3 = 6
Coeficiente
ZR-4 = Altura
Máximo da Zona
Máxima da
Zona
ZR-2/ZR-OC/
ZR-2/ZR-OC/
ZR-SF/ZR-U = 1,5 ZR-SF/ZR-U
ZR-3 = 1,5
=4
ZR-4 =
ZR-3 = 4
Coeficiente
ZR-4 = Altura
Máximo da Zona
Máxima da
Zona
SEHIS = 1,5
SEHIS = 4

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (7)

Até 2 pav. =
Facultado
Acima de 2 pav. =
H/6 atendido o mínimo de
2,50m

-

Observações:
(1) As zonas e setores estão delimitadas no Anexo I.
(2) Nos terrenos com frente para a Rua Padre Anchieta, entre a Rua Desembargador Motta e a Rua Cândido Hartmann,
será admitida a implantação conjunta de área comercial nos dois primeiros pavimentos da edificação com porte máximo
de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados).
(3) Na área compreendida pelas Ruas Visconde de Nacar, Cruz Machado, do Rosário, Travessa Nestor de Castro e Augusto
Stellfeld, os recuos frontais serão admitidos da seguinte forma:
Pavimento térreo = Facultado
Demais pavimentos = Até 5 pavimentos - 3,50m (três metros e cinquenta centímetros)
Acima de 5 pavimentos = 5,00m (cinco metros)
(4) Exceto as quadras situadas entre o Setor Histórico, Rua Treze de Maio, Rua Duque de Caxias e Rua Pres. Carlos
Cavalcanti.
(5) Será admitida a implantação conjunta dos usos comerciais e de serviço no porte máximo, permitido pela Zona ou Setor
Especial, nos dois primeiros pavimentos da edificação.
(6) Exceto nas quadras compreendidas entre o Setor Histórico, Rua Carlos Cavalcanti e Rua Presidente Faria.
(7) Na aplicação do índice H/6 para afastamentos das divisas, prevalece a maior dimensão obtida, entre o índice e o mínimo
de 2,50m.
(8) Os parâmetros máximos para os usos comunitários, comerciais e de prestação de serviços serão objeto de
regulamentação específica.
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ANEXO I
TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO
Para efeito de delimitação das zonas citadas no Quadro I, consideram-se os seguintes
perímetros:
a)

ZONA RESIDENCIAL 4 BATEL: início na confluência da Rua Francisco Rocha com Rua
Martin Afonso, por esta até a Rua Kellers, por esta até a Rua Des. Clotário Portugal, por esta
até a Alameda Augusto Stellfeld, por esta até a Trav. Nestor de Castro, por esta até a Av.
Marechal Floriano Peixoto, por esta até a Rua Saldanha Marinho, por esta até a Rua
Visconde de Nacar, por esta até a Alameda Dr. Carlos de Carvalho, por esta até a Rua
Desembargador Motta, por esta até a Av. Visconde de Guarapuava, por esta até a Rua
Francisco Rocha, e por esta até o ponto de início.

b)

ZONA RESIDENCIAL 4 DO ALTO DA XV: início na confluência da Rua Conselheiro
Araújo com Rua Luiz Leão, por esta até a Av. Agostinho Leão Jr., por esta até a Rua
Amâncio Moro, por esta até a Rua Mauá, por esta até a Rua Vinte e Um de Abril, por esta até
a Rua XV de Novembro, por esta até a Rua Ubaldino do Amaral, por esta até a Av. Visconde
de Guarapuava, por esta até a R. Dr. Faivre, por esta até a Rua Conselheiro Araújo, e por esta
até o ponto de início.

c)

ZONA RESIDENCIAL 4 DO REBOUÇAS: início na confluência da Av. Marechal Floriano
Peixoto com Av. Silva Jardim, por esta até a Rua Mariano Torres, por esta até a Rua Joaquim
Pinto Bastos, por esta até a Rua Dario Lopes dos Santos, por esta até a Rua Eng.º. Ostoja
Roguski, por esta até a Rua São Joaquim, por esta até a Rua Brasílio Itiberê, por esta até a
Av. Marechal Floriano Peixoto e por esta até o ponto de início.

d)

ZONA RESIDENCIAL 3 DO PRADO VELHO: início na confluência da Av. Marechal
Floriano Peixoto com a Rua Brasílio Itiberê, por esta até a Av. Comendador Franco, por esta
até a Rua Aquelino Orestes Baglioli, por esta até o limite com o Setor Especial Educacional e
contornando por este limite até a Rua Guabirotuba, por esta até a Rua Imaculada Conceição,
por esta até a Av. Sen. Salgado Filho, por esta até o limite da Zona de Transição da BR-116,
por este limite até a Rua Aluísio Finzetto, por esta até a Av. Mal. Floriano Peixoto, e por esta
até o ponto de início.

e)

SETOR ESPECIAL DO CENTRO CÍVICO: início na confluência da Rua Inácio Lustosa
com a Rua Mateus Leme, por esta até a Rua Dep. Mário de Barros, por esta até a Rua
Marechal Hermes, por esta até a Rua Ivo Leão, por esta até a Av. João Gualberto, incluindo
os lotes com testada para a Av. João Gualberto entre a Rua Pe. Antonio e Rua Ivo Leão, pela
Av. João Gualberto até a Rua Inácio Lustosa e por esta até o ponto de início.

f)

Os terrenos com frente para a Av. Marechal Floriano Peixoto até uma profundidade de 100m
(cem metros) contados a partir do alinhamento predial, no trecho compreendido entre o Setor
Especial da BR-116 e a Av. Silva Jardim, fazem parte do Setor Especial da Av. Marechal
Floriano Peixoto.

g)

Demais Zonas e Setores de acordo com o mapa anexo à Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
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LEI N.º 9.804/2000
"Cria o Sistema de Unidades de
Conservação do Município de Curitiba e
estabelece critérios e procedimentos para
implantação de novas Unidades de
Conservação.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Para efeitos desta lei, entende-se por Sistema de Unidades de Conservação o
conjunto de Unidades de Conservação instituídas pelo Poder Público e classificadas de acordo com
esta lei.
Art. 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por Unidades de Conservação áreas no Município
de propriedade pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental ou
destinadas ao uso público, legalmente instituídas, com objetivos e limites definidos, sob condições
especiais de administração e uso, as quais aplicam-se garantias de conservação, proteção ou
utilização pública.
Art. 3º. As Unidades de Conservação se classificam em:
I.

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA): são áreas de propriedade pública ou
privada, sobre as quais se impõe restrições às atividades ou uso da terra, visando a proteção
de corpos d'água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental definido pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA;

II.

PARQUES DE CONSERVAÇÃO: são áreas de propriedade do Município destinadas à
proteção dos recursos naturais existentes, que possuam uma área mínima de 10ha (dez
hectares) e que se destinem à manutenção da qualidade de vida e proteção do interesse
comum de todos os habitantes;

III.

PARQUES LINEARES: são áreas de propriedade pública ou privada, ao longo dos corpos
d'água, em toda a sua extensão ou não, que visam garantir a qualidade ambiental dos
fundos de vale, podendo conter outras Unidades de Conservação dentro de sua área de
abrangência;

IV.

PARQUES DE LAZER: são áreas de propriedade do Município, que possuam uma área
mínima de 10ha (dez hectares) e que se destinem ao lazer da população, comportando
equipamentos para a recreação, e com características naturais de interesse à proteção;
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V.

RESERVAS BIOLÓGICAS: são áreas de propriedade pública ou privada, que possuam
características representativas do ambiente natural do Município, com dimensão variável e
que se destinem à preservação e à pesquisa científica;

VI.

BOSQUES NATIVOS RELEVANTES: são os bosques de mata nativa representativos da
flora do Município de Curitiba, em áreas de propriedade particular, que visem a
preservação de águas existentes, do habitat da fauna, da estabilidade dos solos, da proteção
paisagística e manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais, onde o
Município impõe restrições à ocupação do solo;

VII.

BOSQUES DE CONSERVAÇÃO: são áreas de propriedade do Município, destinadas à
proteção dos recursos naturais existentes, que possuam área menor que 10ha (dez
hectares), e que se destinem à manutenção da qualidade de vida e proteção do interesse
comum de todos os habitantes;

VIII.

BOSQUES DE LAZER: são áreas de propriedade do Município com área inferior a 10(dez
hectares), destinadas à proteção de recursos naturais com predominância de uso público ou
lazer;

IX.

ESPECÍFICAS: são unidades de conservação criadas para fins e objetivos específicos, tais
como: Jardim Botânico, Pomar Público, Jardim Zoológico e Nascentes.

§ 1º. As Unidades de Conservação serão estabelecidas e terão suas características objetivos e
peculiaridades definidas através de ato do Executivo Municipal.
§ 2º. O enquadramento e a definição de Praças, Jardinetes, Jardins Ambientais, Largos, Eixos de
Animação, Núcleos Ambientais, como Unidades de Conservação será objeto de regulamentação
específica.
Art. 4º. Poderá o Poder Executivo, ampliar a área das Unidades de Conservação existentes,
anexando propriedades inteiras ou frações, as quais pelas suas características físicas ou biológicas,
venham a ampliar os benefícios já proporcionados pela Unidade de Conservação, através de
compra, desapropriação, permuta por outro imóvel, transferência de potencial construtivo ou
condições especiais de ocupação para a área remanescente, no caso de cessão de parte deste imóvel.
Parágrafo único. A transferência de potencial construtivo ou as condições especiais de ocupação dos
imóveis remanescentes serão objeto de regulamentação específica.
Art. 5º. A implantação de novas Unidades de Conservação, seguirá a distribuição estratégica
constante em mapa anexo parte integrante desta lei.
Art. 6º. Para ampliação do Sistema de Unidades de Conservação, poderá o Poder Público valer-se
dos instrumentos estabelecidos no "caput" do Art. 4º.
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Art. 7º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA desenvolverá Plano de Manejo
específico para cada Unidade de Conservação existente ou para cada nova Unidade de Conservação
que venha a ser criada.
Art. 8º. Esta lei será regulamentada, no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

76

LEI N.º 9.805/2000
"Cria o Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental e dá
outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Fica criado o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental com a
finalidade de incentivar e garantir o uso adequado das faixas de drenagem, bem como a manutenção
das faixas de preservação permanente, visando o bom escoamento das águas superficiais,
recuperação da mata ciliar e a minimização dos problemas de enchente.
Art. 2º. O Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental, será formado por
espaços ao longo dos rios, córregos e arroios, compreendendo as faixas de preservação permanente
e áreas contíguas, estas destinadas a implantação de sistema de circulação de veículos e pedestres,
unidades de conservação ou áreas de uso público, de acordo com projetos específicos:
I.

no Rio Barigui:
a) faixa de 200,00m (duzentos metros), a partir da margem, no trecho compreendido a
partir da confluência com o Rio Iguaçu até a PR-476 (Rodovia do Xisto);
b) faixa de 100,00 (cem metros), para cada lado do rio a partir da margem, no trecho
compreendido a partir da PR-476 até a Rua Desembargador Cid Campelo;
c) faixa de 85,00m (oitenta e cinco metros), para cada lado do rio, a partir da margem, no
trecho compreendido a partir da Rua Desembargador Cid Campelo até a divisa norte do
Município;
d) faixa de 100,00m (cem metros), a partir da margem, quando o rio torna-se divisa do
Município de Curitiba com os Municípios de Almirante Tamandaré e Campo Magro até
a PR-282;

II.

no Ribeirão Antônio Rosa - Faixa de 100,00 (cem metros), a partir da margem, no trecho
compreendido entre a PR-282 e o prolongamento da Rua José Bajerski;
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III.

no Arroio Cachoeira - Faixa de 85,00m (oitenta e cinco metros), a partir da margem, no
trecho compreendido pela Av. Anita Garibaldi e a confluência com o Rio Atuba:

IV.

no Rio Atuba - Faixa de 85,00m (oitenta e cinco metros), a partir da margem, no trecho
compreendido pela confluência do Arroio Cachoeira e a BR - 277;

V.

no Rio Iguaçu:
a) faixa de 100,00m (cem metros), a partir da margem, no trecho compreendido entre a
BR-277 até o fim do Zoológico;
b) faixa de 200,00m (duzentos metros), a partir da margem, no trecho compreendido entre
o fim do Zoológico até a confluência com o Rio Barigui;

VI.

no Rio Belém:
a) faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do rio, a partir da margem, no trecho
compreendido entre a divisa intermunicipal ao norte e o Passeio Público;
b) faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do rio, a partir da margem, no
trecho compreendido entre a Av. Pres. Affonso Camargo e o Rio Iguaçu;

VII.

no Rio Bacacheri - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do rio, a partir da
margem, no trecho compreendido entre o Parque da Barreirinha e o Rio Atuba;

VIII.

no Córrego Tarumã - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Cel. Temistocles de Souza Brasil e
o Rio Bacacheri;

IX.

no Córrego Estribo Ahú - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Paula Prevedello Gusso e o Rio
Bacacheri;

X.

no Córrego Material Bélico - faixa de 50,00m (cinquenta metros) para cada lado do
córrego, a partir da margem, no trecho compreendido entre a pista do Aeroporto Bacacheri
e o Rio Bacacheri;

XI.

no Córrego Marumbi - faixa de 50,00m (cinquenta metros) para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Monte Castelo e o Rio Bacacheri;

XII.

no Córrego Capão do Imbuía - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do
córrego, a partir da margem, no trecho compreendido entre a Av. Mal. Humberto de
Alencar Castelo Branco e o Rio Bacacheri;

XIII.

no Córrego Alto Boqueirão - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do
córrego, a partir da margem, no trecho compreendido entre as Ruas Júlio Zandoná e
Henrique Martins Torres até a Área de Proteção Ambiental do Iguaçu;
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XIV.

no Córrego Areãozinho - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Lima Barreto e o Rio Belém;

XV.

no Ribeirão dos Padilhas - faixa de 40,00m (quarenta metros) para cada lado do ribeirão, a
partir da margem, nos trechos compreendidos entre a Rua Francisco Derosso, Rua Lothario
Boutin, Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e o Rio Iguaçu;

XVI.

no Arroio Boa Vista - faixa de 40,00m (quarenta metros) para cada lado do arroio, a partir
da margem, no trecho compreendido entre a Estrada do Ganchinho e o Ribeirão dos
Padilhas;

XVII.

no Córrego Osternack - faixa de 40,00m (quarenta metros) para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre o Contorno Sul e a Área de Proteção
Ambiental do Iguaçu;

XVIII.

no Rio Ponta Grossa - faixa de 75,00m (setenta e cinco metros) para cada lado da rio, a
partir da margem, no trecho compreendido entre o Contorno Sul, CEASA e o Rio Iguaçu;

XIX.

no Arroio Espigão - faixa de 75,00m (setenta e cinco metros), para cada lado do arroio, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Dilson Luiz e o Rio Iguaçu;

XX.

no Rio Campo de Santana - faixa de 75,00m (setenta e cinco metros), para cada lado do
rio, a partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Delegado Bruno de Almeida
e o Rio Barigui;

XXI.

no Ribeirão Passo do França - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do
ribeirão, a partir da margem, no trecho compreendido entre a BR-116, o Contorno Sul e o
Rio Pulador;

XXII.

no Rio Pulador - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do rio, a partir da
margem, no trecho compreendido entre o Córrego Capão Raso e o Rio Barigui;

XXIII.

no Córrego Capão Raso - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Pedro Gusso, Rua Gal. Raul da
Cunha Bello e o Rio Pulador;

XXIV.

no Córrego Mossunguê - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do córrego, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a BR-277 e o Rio Barigui;

XXV.

no Córrego Campo Comprido - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do
córrego, a partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Eduardo Sprada e o Rio
Barigui;

XXVI.

no Ribeirão dos Müller - faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do ribeirão, a
partir da margem, no trecho compreendido entre a BR-277 e o Córrego Campo Comprido;

XXVII.

no Rio Uvú - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do rio, a partir da margem,
no trecho compreendido entre a Rua Angelo Mazarotto e o Rio Cascatinha;
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XXVIII.

no Rio Cascatinha - faixa de 40,00m (quarenta metros), para cada lado do rio, a partir da
margem, no trecho compreendido entre a Rua Angelo Stival e o Rio Barigui.

Parágrafo único. Nos rios que fazem divisa com os Municípios vizinhos, a faixa determinada diz
respeito a área compreendida dentro dos limites do Município de Curitiba, medida a partir da sua
margem.
Art. 3º. Por proposta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, ouvido o Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, outros rios e áreas contíguas às faixas
definidas no ART. 2º, poderão ser incluídos no Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário
Ambiental através de ato do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. As áreas contíguas a serem incorporadas no Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental, estabelecidas no "caput" deste artigo destinam-se a implantação
de áreas de retenção de águas, de parques, de equipamentos públicos e de sistema viário.
Art. 4º. Para a conservação do patrimônio natural e ambiental no Município, e disciplinar e
garantir melhor ocupação dos imóveis integrantes do Setor Especial do Anel de Conservação
Sanitário-Ambiental, serão estabelecidas condições especiais de uso e ocupação do solo, ou
autorizada pelos órgãos competentes:
I. a transferência parcial do potencial construtivo à terceiros, quando as faixas do Setor
Especial do Anel de Conservação Sanitário-Ambiental inviabilizarem a ocupação do
imóvel;
II.

a transferência total do potencial construtivo aos que doarem ao Município os imóveis
necessários à implantação de equipamento de uso público.

§ 1º Para os efeitos do disposto neste artigo, o potencial construtivo, será calculado com base no
coeficiente de aproveitamento da zona ou setor de uso onde se localiza o imóvel.
§ 2º A transferência do potencial construtivo à terceiros será feita mediante instrumento público,
com interveniência do Município, condicionada a sua eficácia, à averbação deste potencial à
margem da matrícula do imóvel objeto de limitações e do imóvel beneficiário.
§ 3º A Prefeitura Municipal fornecerá certidão na qual constará o montante do potencial
construtivo a ser transferido, por inteiro ou por fração, para fins do disposto no parágrafo anterior.
Art. 5º. As condições especiais de uso e ocupação do solo assim como os critérios de
transferência de potencial para o lote beneficiário, serão objeto de regulamentação específica.
Art. 6º. Caberá aos proprietários dos imóveis integrantes do Setor Especial do Anel de
Conservação Sanitário Ambiental a manutenção e recuperação da área e, no caso de ocorrência de
danos ambientais, serão enquadrados nas disposições da Lei Municipal N.º 7.833/1991.
Art. 7º. Passam a ser indivisíveis seja qual for sua área total os terrenos integrantes do Setor
Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental, em que se tenha autorizado ocupação com
condições especiais de aproveitamento, ficando vedados outros incentivos em relação ao mesmo
terreno.
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Art. 8º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de Janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N.º 9.806/2000
"Institui o Código Florestal do Município
de Curitiba, e dá outras providências"

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o Código Florestal do Município de Curitiba que, em obediência aos
princípios estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil e demais disposições
federais, estaduais e municipais, dispõe sobre a proteção, conservação e monitoração de árvores
isoladas e associações vegetais no Município de Curitiba.
Art. 2º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por árvore, todo espécime representante do reino
vegetal que possua sistema radicular, tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar, independente
do seu diâmetro, altura ou idade.
Art. 3º. É vedado, sem a devida autorização, o corte, derrubada ou a prática de qualquer ação
que possa provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em bem público
ou em terreno particular.

TÍTULO I
DAS FORMAÇÕES VEGETAIS
Art. 4º. Integram o Setor Especial de Áreas Verdes, os terrenos cadastrados na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, que contenham Bosques Nativos Relevantes.
§ 1º. Consideram-se Bosques Nativos, os maciços de mata nativa representativos da flora do
Município de Curitiba, que visem a preservação de águas existentes, do habitat da fauna, da
estabilidade dos solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição equilibrada dos
maciços florestais.
§ 2º. Consideram-se Bosques Nativos Relevantes aqueles que possuam as características descritas
no §1º deste artigo e que pela sua tipologia florestal, localização e porte sejam inscritos no cadastro
do Setor Especial de Áreas Verdes, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 5º. É vedado o abate, derrubada ou morte provocada, de árvore(s) nos Bosques Nativos
Relevantes ou nos Bosque Nativos, sem autorização especial emitida pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei.
Parágrafo único. Fica a quantificação do dano causado regrada pela tabela constante no Anexo I,
que faz parte integrante desta lei.
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Art. 6º. É vedada a roçada nos Bosques Nativos Relevantes de qualquer terreno situado no
Setor Especial de Áreas Verdes, ficando os infratores sujeitos as penalidades previstas no Capítulo
II do Título III, desta lei.
Parágrafo único. Fica a quantificação do dano causado regrada pela tabela constante no Anexo I,
que faz parte integrante desta lei.
Art. 7º. Para o corte de árvores nas formações vegetais de que trata este título deverão ser
obedecidas as determinações do ART. 16 desta lei.
Art. 8º. Os Bosques Nativos Relevantes que compõem o Setor Especial de Áreas Verdes, não
perderão mais a sua destinação específica, devendo ser recuperados em caso de depredação total ou
parcial.
§ 1º. Em ambos casos, além das penalidades previstas na Legislação, a recuperação da área será de
responsabilidade do proprietário ou possuidor do terreno, quando este der causa ao evento, por ação
ou omissão.
§ 2º. O projeto de recuperação da área degradada deverá ser formulado e executado por
profissionais habilitados, devendo ser apresentada a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART para a aprovação do referido projeto, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
§ 3º. Na hipótese do § 1º, o proprietário ou possuidor manterá isolada ou interditada a área, até que
seja considerada refeita, mediante laudo técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA.
§ 4º. O não cumprimento do disposto neste artigo, relativamente a recuperação da área, faculta à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA fazê-lo e cobrar o custo do proprietário ou
possuidor, no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do ano seguinte a
execução do serviço.
Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar incentivos para a proteção de Bosques
Nativos e Bosques Nativos Relevantes no Município de Curitiba.
Art. 10. A título de incentivo, os proprietários ou possuidores de terrenos integrantes do Setor
Especial de Áreas Verdes ou nos casos descritos no Anexo II, que faz parte integrante desta lei,
gozarão de isenção ou redução sobre o valor do terreno, para o cálculo base do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, proporcionalmente a taxa de cobertura florestal do terreno, de acordo
com a tabela constante no referido Anexo II.
§ 1º. Os casos não constantes da tabela do Anexo II, que faz parte integrante desta lei, serão
analisados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, mediante requisição.
§ 2º. Cessará a isenção ou redução do imposto imobiliário para os proprietários ou possuidores que
infringirem o disposto nesta lei, e somente após a recuperação da área, constatada mediante laudo
técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, poderá o solicitante obter novamente
o benefício.
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Art. 11. A ocupação dos terrenos situados no Setor Especial de Áreas Verdes, será
incentivada mediante o estabelecimento de condições especiais de aproveitamento, aprovadas pelo
Chefe do Executivo, ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 12. Para aprovação de projeto de construção nas áreas cadastradas no Setor Especial de
Áreas Verdes deverá o solicitante apresentar guia amarela, planta planialtimétrica com a locação
das árvores com diâmetro superior a 0,15m (quinze centímetros), bem como a locação da bordadura
do bosque e estudo ou projeto definitivo de ocupação do imóvel.
§ 1º. Será obrigatória a manutenção de uma faixa de proteção, de no mínimo 3,00m (três metros),
entre a edificação e a bordadura do Bosque Nativo Relevante, inclusive para as fases de escavação
do subsolo ou de terraplanagem.
§ 2º. Poderá a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA solicitar qualquer alteração ao
projeto apresentado, que considerar necessária ao atendimento dos preceitos desta lei.
§ 3º. Após a aprovação do alvará de construção, deverá o solicitante retornar à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, munido do referido alvará, para obter a autorização para o
corte das árvores relacionadas no parecer técnico.
Art. 13. Para fins de parcelamento dos terrenos integrantes do Setor Especial de Áreas
Verdes, o lote mínimo indivisível será de 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), exceto onde a
Lei de Zoneamento e Uso do Solo exigir lotes com dimensão maior.
Parágrafo único. A aprovação do parcelamento dar-se-á com a avaliação da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, obedecidas as normas pertinentes.
Art. 14. Em caso de parcelamento, os espaços livres de cobertura vegetal deverão ser
distribuídos na formação dos lotes, de forma a possibilitar futura ocupação, evitando constituir áreas
sem espaços livres para construção.
§ 1º. Para as demais áreas livres de vegetação o parcelamento se dará conforme a legislação
vigente.
§ 2º. Para os casos onde seja impossível a formação dos novos lotes sem concentrar o bosque em
um ou mais lotes, será feita uma avaliação especial por parte da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, visando buscar o melhor desenho destes lotes, para a maior preservação
possível do bosque.
Art. 15. Passam a ser indivisíveis, seja qual for sua área total, os terrenos integrantes do Setor
Especial de Áreas Verdes em que se tenha licenciado ocupação com condições especiais, ficando
vedados novos licenciamentos em relação ao mesmo terreno.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, a subdivisão da área destinada à doação ao
Município.
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TÍTULO II
DAS ÁRVORES ISOLADAS
CAPÍTULO I
DO CORTE OU DERRUBADA DE ÁRVORES
SEÇÃO I
DE PROPRIEDADE PARTICULAR
Art. 16. Em caso de necessidade de corte ou derrubada de árvores isoladas, deverá o
solicitante, subordinar-se às exigências e providências que se seguem:
§ 1º. O requerimento de autorização de corte de árvores deverá ser dirigido à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SMMA, em formulário próprio assinado pelo proprietário do imóvel, ou seu
representante legal, e será instruído:
I.
II.

com cópia atualizada do título de propriedade do imóvel;
com o comprovante de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;

III.

com cópia dos documentos pessoais do requerente;

IV.

com o original do instrumento público de mandato, quando o proprietário for representado
por procurador;

V.

com croquis indicativo das árvores que pretende abater.

§ 2º. Os pedidos para corte de árvores deverão ser formalizados:
I.

pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal;

II.

pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no caso de
árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis;

III.

pelo síndico, com a apresentação da ata de sua eleição e da assembleia que deliberou sobre
o assunto ou abaixo assinado contendo a concordância da maioria absoluta dos
condôminos de acordo com o corte solicitado, no caso de árvores localizadas em
condomínios;

IV.

por todos os proprietários ou seus representantes legais, no caso de árvores localizadas em
imóvel pertencente a mais de um proprietário.

§ 3º. Todos os responsáveis mencionados no parágrafo anterior deverão juntar ao formulário
padrão de corte, os documentos citados no § 1º.
§ 4º. No caso do corte de árvore com a justificativa de construção de muro, será firmado termo de
compromisso para a edificação num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena da
imposição das penalidades previstas nesta lei.
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Art. 17. No caso de construção civil, deverá o solicitante apresentar consulta amarela do
imóvel, estudo ou projeto definitivo de ocupação do terreno e planta planialtimétrica com a locação
das árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m (quinze centímetros) a altura de 1,30m (um metro
e trinta centímetros) a partir da base da árvore, tanto para a arborização interna quanto aquelas em
bem público, localizadas nas testadas do imóvel, para serem analisados e vistados.
§ 1º. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA solicitará qualquer alteração no projeto
apresentado que julgue necessária para a manutenção do maior número de árvores possível.
§ 2º. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, para a aprovação de projeto, solicitará a
implantação de faixa de contenção, visando a preservação de árvore(s).
§ 3º. Após a expedição do alvará de construção, o requerente retornará à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SMMA, para obter a autorização para o corte das árvores especificadas no
processo liberatório do alvará.
§ 4º. No caso de requerentes que recebam parecer negativo quanto ao projeto apresentado e mesmo
assim procedam o corte das árvores, haverá enquadramento específico no item penalidades, além da
multa pelo corte não autorizado.
Art. 18. Na hipótese do processo liberatório de alvará não tramitar junto a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, por conter declaração inverídica relativa à inexistência de
árvores no imóvel, o responsável técnico ou quem a emitiu, sofrerá as penalidades previstas nesta
lei.
Art. 19. Seja qual for a justificativa, cada árvore abatida será substituída pelo plantio, no
mesmo imóvel, de duas outras, de espécies recomendadas pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA.
§ 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os reflorestamentos que destinam-se exclusivamente a
exploração econômica, casos em que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA
determinará a reposição ambiental adequada.
§ 2º. No caso do abate da Araucária angustifólia (Bert O. Kuntze), será feita a reposição citada no
"caput" deste artigo, no mesmo imóvel ou a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA, a doação ao Município de quatro mudas de espécies recomendadas.
§ 3º. Em casos específicos, poderá a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA aceitar a
doação das mudas citadas no "caput" deste artigo, quando comprovadamente não for possível
efetuar o replantio no mesmo imóvel.
§ 4º. O proprietário poderá apresentar projeto paisagístico, contemplando as características
específicas do imóvel, para ser avaliado e aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA, em substituição aos parâmetros estabelecidos neste artigo.
Art. 20. O padrão das mudas das árvores a serem plantadas ou doadas ao Município, será de:
altura mínima de 1,00m (um metro), com diâmetro de colo mínimo de 0,02m (dois centímetros) e
essências florestais nativas ou que se prestem a arborização urbana.
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Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as mudas de Araucária
angustifólia (Bert O. Kuntze) e Erva Mate (Ilex paraguariensis) que poderão ter dimensões menores
a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 21. Na construção de edificações será obrigatório o plantio de mudas, na proporção
abaixo estabelecida:
I.

uso residencial, com área total de edificação superior a 150,00m2 (cento e cinquenta metros
quadrados), uma muda na mesma proporção, ou fração de área total de edificação;

II.

uso não residencial, com área de edificação superior a 100,00m2 (cem metros quadrados),
uma muda na mesma proporção, ou na fração da área total de edificação;

III.

uso industrial e destinadas a usos especiais diversos, com área total de edificação superior
a 100,00m2 (cem metros quadrados), uma muda para cada 20,00m2 (vinte metros
quadrados), ou fração da área total de edificação.

§ 1º. O proprietário poderá apresentar projeto paisagístico, contemplando as características
específicas do imóvel, para ser avaliado e aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA, em substituição aos parâmetros estabelecidos neste artigo.
§ 2º. A reposição das mudas referidas neste artigo será fiscalizado quando da vistoria final, ficando
a emissão do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras - CVCO condicionado ao cumprimento
das disposições constantes deste artigo.
SEÇÃO II
DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA
Art. 22. O corte de árvores de arborização pública é de competência exclusiva da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
§ 1º. Em casos excepcionais poderá ser autorizado o corte de árvores de arborização pública pelo
solicitante, desde que comprovada a necessidade pela fiscalização da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA.
§ 2º. Em caso de danos materiais provocados pela árvore, devidamente constatados pela
fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e após a expedição da autorização
de corte, poderá o munícipe executar a remoção ou transplante, ou ainda, solicitar à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA que o faça, sem ônus para o mesmo.
§ 3º. Havendo necessidade de corte ou transplante da árvore, não enquadrado no parágrafo anterior,
após a expedição da autorização, poderá o munícipe efetuá-lo, ou solicitar que a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA o faça, mediante o recolhimento da taxa de remoção
conforme Anexo III, que faz parte integrante desta lei.
Art. 23. É vedada a fixação de faixas, placas, cartazes, holofotes, lâmpadas, bem como
qualquer tipo de pintura, que venha a causar algum tipo de dano, na arborização pública.
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CAPÍTULO II
DA PODA DE ÁRVORES
Art. 24. É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública, ou de árvores em
propriedade particular, que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa.
§ 1º Entende-se por poda excessiva ou drástica:
a) corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa verde da copa;
b) corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
c) corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.
§ 2º. Quando forem constatados problemas fitossanitários ou riscos imediatos à população no caso
de arborização viária, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, ou suas concessionárias,
poderão executar a poda drástica.
Art. 25. Os casos que não se enquadrarem no artigo anterior serão analisados pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA, e, havendo necessidade, será emitida licença especial.
Art. 26. Em se tratando de árvore em propriedade particular, é dispensada a autorização
especial para execução de poda, para manutenção e formação da árvore, desde que respeitados os
parâmetros do Art. 24, desta lei.
Art. 27. A poda da árvore em bem público poderá ser executada pelo interessado, desde que
obtenha autorização especial junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, respeitados
os parâmetros do Art. 24, desta lei.
Art. 28. É vedada a poda de raízes em árvores de arborização pública, exceto aquelas
executadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Parágrafo único. Em caso de necessidade, o interessado solicitará á Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SMMA, a avaliação local e o atendimento necessário.

TÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 29. A fiscalização e vistorias relativas à árvores, deverão ser executadas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 30. Os laudos e pareceres técnicos, autorizações e semelhantes, relativos à árvores, serão
emitidos por portador de diploma universitário de uma das seguintes áreas:
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I.

agronomia;

II.

engenharia florestal;

III.

engenharia agrícola;

IV.

biologia;

V.

outras, com pós-graduação na área florestal.

Art. 31. Vistorias e fiscalização poderão ser executadas por técnicos com segundo grau
completo de escolaridade, designados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA para
tal tarefa.

CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES
Art. 32. A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que infringir qualquer
dispositivo desta lei, seus regulamentos e demais normas dela decorrentes, fica sujeita às seguintes
penalidades, independentes da reparação do dano ou de outras sanções civis ou penais:
I.

II.

advertência através de notificação, para que o infrator cesse a irregularidade,
independentemente da aplicação de outras sanções previstas nesta lei;
multa, através de auto de infração;

III.

suspensão de atividades, até a correção das irregularidades;

IV.

perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;

V.
VI.
VII.

apreensão do produto;
embargo da obra;
cassação do alvará e licença concedidos, a ser executada pelos órgãos competentes do
Executivo.

§ 1º. Nos casos de reincidência, as multas, a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA, poderão ser aplicadas por dia e em dobro sobre o valor original.
§ 2º. Responderá pelas infrações quem, por qualquer modo as cometer, concorrer para sua prática,
ou delas se beneficiar.
§ 3º. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que, por força da lei, possam também ser
impostas por autoridades federais ou estaduais.
Art. 33. Fica o Poder Público autorizado, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- SMMA, na jurisdição do Município, a apreender qualquer equipamento ou máquina que esteja
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sendo utilizado para o corte ou derrubada de árvores, não autorizada ou com documentação
irregular, perante os órgãos de proteção ao meio ambiente, independente de outras penalidades
previstas nesta lei.
Art. 34. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA procederá o embargo de
qualquer atividade que esteja causando danos ambientais, sem a devida autorização deste órgão,
independente de outras penalidades previstas nesta lei.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO
Art. 35. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei.
Art. 36. Quando da notificação, nos termos estabelecidos nesta lei, o agente do dano, seu
preposto, ou o proprietário do imóvel terá prazo de dois dias úteis para comparecer junto à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, para prestar esclarecimentos.
§ 1º. Após o comparecimento do notificado e confirmada a infração ambiental, será lavrado auto de
infração, quantificado de acordo com o previsto nesta lei.
§ 2º. No caso do não comparecimento do infrator após a emissão da notificação, fica autorizado o
Poder Executivo a emitir o auto de infração que será encaminhado via Aviso de Recebimento - AR,
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou quando do desconhecimento do
paradeiro do infrator, o auto de infração será publicado em Diário Oficial do Município, mantendose os prazos de recurso.
§ 3º. No caso de flagrante infração ambiental, será lavrado o auto de infração no local onde esteja
ocorrendo tal situação, de imediato, isentando-se a necessidade da notificação.
Art. 37. Todo o autuado terá direito a ampla defesa, em processo administrativo, conforme
regulamentações específicas, num prazo máximo de vinte dias a partir do recebimento do auto de
infração, endereçado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente - SMMA.
Art. 38. No caso de decisão condenatória terá direito o autuado a recorrer da decisão, em
forma de processo administrativo, num prazo máximo de vinte dias, contados a partir da ciência da
condenação, encaminhado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA.
Art. 39. Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativo
ao pagamento da penalidade, sem prejuízo da aplicação de novas autuações por reincidência ou
continuidade do dano.
Art. 40. Exauridos os recursos administrativos, o infrator terá prazo de cinco dias para efetuar
o recolhimento do valor da multa, sob pena da inscrição em dívida ativa.
Art. 41. Além das ações previstas poderá a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA
solicitar o bloqueio da indicação fiscal do imóvel objeto da infração ambiental.
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Art. 42. Na fixação do valor da multa a autoridade levará em conta a capacidade econômica
do infrator.
§ 1º. A critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA as multas poderão ter a sua
exigibilidade suspensa, mediante Termo de Compromisso perante a autoridade competente, no qual
o infrator assuma o compromisso de corrigir e interromper a degradação ambiental.
§ 2º. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter uma redução de até 90%
(noventa por cento) do seu valor original.
§ 3º. Perderá os benefícios da redução dos valores da multa o infrator que não efetuar o pagamento
respectivo no prazo legal e serão inscritos em dívida ativa os valores integrais do auto de infração.
§ 4º. A critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA as penalidades pecuniárias
poderão ser transformadas em obrigação de executar medidas de interesse para a proteção
ambiental, a serem cumpridas pelo infrator, podendo-se, optar pela transformação do valor do auto
de infração em doação de equipamentos ou materiais, a serem usados nas ações de controle
ambiental, ou por prestação de serviços em ações ambientais.
CAPÍTULO IV
DOS VALORES
Art. 43. O descumprimento às disposições da presente lei sujeitará o responsável ao
pagamento de multas, arbitradas em valores correspondentes a Unidade Fiscal de Referência UFIR, nas seguintes hipóteses:
I.

corte não autorizado, derrubada ou morte provocada de árvores isoladas, conforme
estabelecido no ART. 3º, será quantificado pela seguinte tabela:

Árvores DC

<0,15m DC >0,15m e <0,45m DC>0,45m

Araucária angustifólia

180 UFIR

700 UFIR

1500 UFIR

Nativas

90 UFIR

350 UFIR

750 UFIR

Exóticas

60 UFIR

250 UFIR

500 UFIR

a) os valores aqui expressos são por árvore;
b) os valores para árvores em bem público, conforme estabelecido no Art. 22, serão
estipulados em dobro do estabelecido no inciso I deste artigo.
c) Para efeito desta lei, entende-se por DC, diâmetro no colo da árvore.
II.

corte de árvores não autorizado, derrubada ou morte provocada em áreas com associações
vegetais de matas nativas, conforme estipulado no Art. 6º, quantificadas de acordo com o
Anexo I, que faz parte integrante desta lei, serão autuados nos seguintes valores:
a) código A - 300 (trezentas) UFIR, por árvore;
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b) código B - 200 (duzentas) UFIR, por árvore;
c) código C - 100 (cem) UFIR, por árvore.
III.

poda excessiva, de que trata o Art. 24 , desta lei, 30 (trinta) UFIR por árvore;

IV.

não cumprir o replantio ou doação, na forma do Art. 19 desta lei, 10 (dez) UFIR, por
árvore;

V.

fixação de faixas, placas, cartazes e outros, conforme estabelecido no ART. 23, desta lei,
10 (dez) UFIR por árvore, obrigando-se o infrator a reparar o dano, mediante orientação
técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;

VI.

poda de raízes em arborização pública, de que trata o Art. 28, da presente lei, 50
(cinquenta) UFIR por árvore;

VII.

informação inverídica, conforme previsto no Art. 18, multa de 100 (cem) UFIR, por
árvore;

VIII.

no caso de parecer negativo, conforme estabelecido no Art. 17, § 4º, 100 (cem) UFIR por
árvore;

IX.

roçada, conforme estabelecido no Art. 7º, na forma do Anexo I, que faz parte integrante
desta lei:
a) código A - 30 (trinta) UFIR, por árvore;
b) código B - 20 (vinte) UFIR, por árvore;
c) código C - 10 (dez) UFIR, por árvore.

X.

para o corte de árvores com a justificativa de construção de muro que não ocorra conforme
estabelecido no Art. 16, § 4º, a multa será quantificada em dobro do estabelecido no Art.
43, Inciso I, desta lei.

Art. 44. No caso da não execução do replantio conforme disposto no Art. 21, desta lei,
aplicação de multa de 15 (quinze) UFIR, por muda não plantada, não isentando da necessidade do
plantio.
Art. 45. Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro, independente da
responsabilidade civil ou penal cabível.
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 47. Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, revogadas
as Leis N.os 8.353/1993 e 8.436/1994.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 03 de janeiro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
Árvores

DAP maior 0,15m

DAP igual ou menor 0,15m

Código A
Mata nativa com
Araucária

5 / 100m2

20 / 100m2

Código B
Mata nativa sem
Araucária

5 / 100m2

18 / 100m2

Código C
Mata secundária em regeneração

3 / 100m2

29 / 100m2

Obs.: Para os efeitos desta lei entende-se por DAP, diâmetro à altura do peito.

ANEXO II
ÁREAS ATINGIDAS POR BOSQUE NATIVO RELEVANTE
Cobertura florestada

% de redução

70% acima

100

50 a 69%

80

30 a 49%

70

20 a 29%

50

10 a 19%

40

Até 09%

30

BOSQUE NATIVO
Cobertura florestada

% de redução

Acima de 80%

60

50 a 79%

40

30 a 49%

30

Acima de 10 a 29%

20

Obs.:
-

-

Árvore isolada cuja projeção da copada perfaça uma área mínima de 40% (quarenta por cento) da área total do
imóvel: redução de 50% (cinquenta por cento).
Árvore imune de corte: redução de 10% (dez por cento) , por árvore, até o limite máximo de 50% (cinquenta por
cento), mesmo que hajam mais de 05 (cinco) árvores imunes de corte no imóvel.
As árvores da espécie Araucária angustifólia, (Bert O. Kuntze),que se encontrem isoladas no imóvel, com diâmetro
superior a 0,50m (cinquenta centímetros), à altura do peito, receberá redução de 10% (dez por cento) por árvore até
um máximo de 50% (cinquenta por cento) mesmo que no imóvel haja um número superior a 05 (cinco) árvores.
benefício de que trata o item acima não será concedido quando as Araucárias estiverem dentro de Bosques Nativos
Relevantes ou de Bosques Nativos
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ANEXO III
TABELA DE COBRANÇA DE SERVIÇOS
-

20 (vinte) UFIR para transplante de 01 (uma) árvore;

-

20 (vinte) UFIR para remoção por árvore de diâmetro até 0,20m (vinte centímetros)

-

40 (quarenta) UFIR para remoção por árvore de diâmetro superior a 0,20m (vinte
centímetros)
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LEI N.º 9.991/2000
"Altera os incisos I, letra "d", II, VIII e
XIX, do ART. 2º, da Lei N.º 9.805, de 03
de janeiro de 2000, que cria o Setor
Especial do Anel de Conservação
Sanitário Ambiental e dá outras
providências."
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. A letra "d", do inciso I, do ART.2º, da Lei N.º 9.805, de 03 de janeiro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"d) faixa de 100,00m (cem metros), a partir da margem, quando o rio torna-se divisa do
Município de Curitiba com o Município de Almirante Tamandaré, até a PR-092;"
Art. 2º. O inciso II, do ART. 2º, da Lei N.º 9.805, de 03 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"II - no Ribeirão Antônio Rosa - Faixa de 100,00m (cem metros), a partir da margem,
no trecho compreendido entre a PR-092 e o prolongamento da Rua José Bajerski;"
Art. 3º. O inciso VIII, do ART.2º, da Lei N.º 9.805, de 03 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"VIII - no Córrego Tarumã - Faixa de 50,00m (cinquenta metros), para cada lado do
córrego, a partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Cel. Temistocles de
Souza Brasil e o Córrego Marumbi;"
Art. 4º. O inciso XIX, do ART.2, da Lei N.º 9.805, de 03 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"XIX - no Arroio da Prensa - Faixa de 75,00m (setenta e cinco metros), para cada lado
do arroio, a partir da margem, no trecho compreendido entre a Rua Dilson Luiz e o Rio
Iguaçu;"
Art.5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 29 de setembro de 2.000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N.º 10.072/2000
“Altera a redação do § 1°, do Art. 22,
incisos II, III e IX, do Art. 43 e Art. 44,
da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000
que “Institui o Código Florestal do
Município de Curitiba.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O § 1, do Art. 22, da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“§ 1. Em casos excepcionais e desde que comprovada a necessidade pela fiscalização
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, o solicitante poderá ser
autorizado a promover o corte de árvores de arborização pública.”
Art. 2º. O inciso II, do Art. 43, da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“II – corte de árvores não autorizado, derrubada ou morte provocada em áreas com
associações vegetais de matas nativas, conforme estipulado no Art. 5, quantificadas de
acordo com o Anexo I, que faz parte integrante desta lei, serão autuados nos seguintes
valores:
código A – 300 (trezentas) UFIR’s, por árvore;
código B – 200 (duzentas) UFIR’s, por árvore;
código C – 100 (cem) UFIR’s, por árvore.”
Art. 3º. O inciso III, do Art. 43, da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“III – poda excessiva de que trata o Art. 24, desta lei, de 30 (trinta) a 100 (cem)
UFIR’s, por árvore, a critério da avaliação técnica.”
Art. 4º. O inciso IX, do Art. 43, da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“IX – roçada, conforme estabelecido no Art. 6, na forma de Anexo I, que faz parte
integrante desta lei:
código A – 30 (trinta) UFIR’s, por árvore;
código B – 20 (vinte) UFIR’s, por árvore;
código C – 10 (dez) UFIR’s, por árvore.”
Art.5º. O ART. 44, da Lei N.º 9.806, de 04 de janeiro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 44. No caso da não execução do replantio conforme disposto no Art. 21, desta lei,
aplicação de multa de 05 (cinco) UFIR’s, por muda não plantada.
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Parágrafo único. A aplicação de multa não isenta o autuado de proceder o replantio na
forma estabelecida.”
ART. 6. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 12 de dezembro de 2000.

CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL

100

LEI N.º 11.266/2004
“Dispõe sobre a adequação do Plano
Diretor de Curitiba ao Estatuto da
Cidade - Lei Federal N.º 10.257/2001,
para
orientação
e
controle
do
desenvolvimento
integrado
do
Município.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I
DA ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CURITIBA
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba às diretrizes e
instrumentos instituídos pela Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.
Art. 2º Esta lei complementa as diretrizes estabelecidas no Plano Preliminar de Urbanismo e
no Plano Diretor de Curitiba, instituído pela Lei N.º 2.828, de 10 de agosto de 1.966, e incorpora as
políticas e diretrizes propostas e sucessivamente implantadas no Município, em conformidade com
as orientações estabelecidas para o desenvolvimento das etapas de implantação do Plano Diretor de
Curitiba.
Art. 3º O Plano Diretor de Curitiba visa propiciar melhores condições para o
desenvolvimento integrado e harmônico e o bem-estar social da comunidade de Curitiba, bem como
da Região Metropolitana, e é o instrumento básico, global e estratégico da política de
desenvolvimento urbano do Município, determinante para todos os agentes, públicos e privados,
que atuam na cidade.
§ 1º O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual deverão incorporar as
diretrizes e as prioridades contidas neste Plano Diretor de Curitiba, instrumento básico do processo
de planejamento municipal.
§ 2º Sem prejuízo à autonomia municipal, o Plano Diretor de Curitiba deverá ser compatível com os
seguintes instrumentos:
I.

II.

planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
planejamento da Região Metropolitana de Curitiba.
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§ 3º Além do Plano Diretor de Curitiba, no processo de planejamento municipal serão utilizados,
entre outros instrumentos:
I. de planejamento municipal, em especial:
a) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
b) zoneamento ambiental;
c) plano plurianual;
d) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
e) gestão orçamentária participativa;
f) plano de mobilidade e de transporte urbano integrado;
g) plano de habitação;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
i) planos, programas e projetos setoriais.
II.

institutos tributários e financeiros, conforme disposto no Art. 4º, item IV, da Lei Federal
N.º 10.257;

III.

institutos jurídicos e políticos, conforme disposto no Art. 4º, item V, da Lei Federal N.º
10.257;

IV.

estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

Art. 4º O Plano Diretor de Curitiba abrange a totalidade do território do Município,
completamente urbano, estabelecendo diretrizes para:
I. a política de desenvolvimento urbano do município;
II.

a política urbanístico-ambiental;

III.

a política social e econômica;

IV.

a gestão democrática.

Art. 5º O processo de planejamento municipal dar-se-á de forma integrada, contínua e
permanente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta lei, sob coordenação e
monitoramento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
§ 1º O processo municipal de planejamento deve promover:
I. revisão e adequação do Plano Diretor e da legislação urbanística, sempre que necessário;
II.

atualização e disseminação das informações de interesse do Município;

III.

coordenação do Plano de Ação da Administração e das Leis do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;

IV.

ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e
promoção do bem estar dos habitantes do Município;

V.

participação democrática popular observado especialmente o contido nos arts. 46, 47, 48 e
49, desta lei.
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§ 2º Propostas de alteração do Plano Diretor de Curitiba deverão ser apreciadas pelo órgão
colegiado municipal de política urbana.

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Art. 6º A política de desenvolvimento urbano da Cidade de Curitiba deverá conduzir ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante os seguintes
objetivos gerais:
I. gestão democrática, participativa e descentralizada;
II.

promoção da qualidade de vida e do ambiente, reduzindo as desigualdades e a exclusão
social;

III.

inclusão social, compreendida pela oportunidade de acesso a bens, serviços e políticas
sociais, trabalho e renda a todos os munícipes;

IV.

integração e complementaridade das ações públicas e privadas, locais e regionais através
de programas e projetos de atuação;

V.

promoção social, econômica e cultural da cidade pela diversificação, atratividade e
competitividade das atividades;

VI.

fortalecimento do setor público, recuperação e valorização das funções de planejamento,
articulação e controle;

VII.

articulação das estratégias de desenvolvimento da cidade no contexto regional
metropolitano;

VIII.

regulação pública sobre o solo urbano mediante a utilização de instrumentos redistributivos
da renda urbana e da terra e controle sobre o uso e ocupação do espaço da Cidade;

IX.

integração horizontal entre os órgãos e conselhos municipais, promovendo a atuação
coordenada no desenvolvimento e aplicação das estratégias e metas de planos, programas e
projetos;

X.
XI.
XII.

universalização da mobilidade e acessibilidade;
prioridade ao transporte coletivo público na mobilidade urbana;
preservação e recuperação do ambiente natural e cultural;

XIII.

promoção de estratégias de financiamento que possibilitem o cumprimento dos planos,
programas e projetos em condições de máxima eficiência;

XIV.

participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão.
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XV.

privilegiar os gastos públicos nas áreas que melhor proporcionem a melhoria da qualidade
de vida a todos os cidadãos;

XVI.

recuperar os investimentos feitos pelo poder público municipal na realização de
infraestrutura pública que proporcione a valorização de imóveis urbanos.

Art. 7º Complementarmente àquelas estabelecidas no Estatuto da Cidade, também são
diretrizes gerais da política urbana de Curitiba:
I. consolidar o Município de Curitiba como centro regional integrado de desenvolvimento
sustentável nos setores industrial e de serviços e como polo competitivo de inovação
tecnológica, sede de atividades produtivas e geradoras de emprego e renda;
II.

aumentar a eficiência econômica da Cidade, de forma a ampliar os benefícios sociais e
reduzir os custos operacionais para os setores público e privado, inclusive por meio do
aperfeiçoamento técnico-administrativo do setor público;

III.

promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a equidade
social no Município;

IV.

elevar a qualidade de vida do cidadão, promovendo a inclusão social e reduzindo as
desigualdades que atingem diferentes camadas da população e áreas do Município,
particularmente no que se refere à saúde, educação, cultura, condições habitacionais, à
oferta de infraestrutura e serviços públicos e à geração de oportunidades de acesso a
trabalho e à renda;

V.

elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e da
proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e
paisagístico;

VI.

propiciar padrões adequados de qualidade do ar, da água, do solo, de uso dos espaços
abertos e verdes, de circulação e habitação em áreas livres de resíduos, de poluição visual e
sonora;

VII.

orientar a distribuição espacial da população, atividades econômicas, equipamentos e
serviços públicos no território do Município, conforme as diretrizes de crescimento,
vocação, infraestrutura, recursos naturais e culturais;

VIII.

otimizar o uso das infraestruturas instaladas, em particular as do sistema viário e de
transportes;

IX.

democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando os mercados acessíveis às faixas
de menor renda;

X.

evitar o uso especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade;

XI.

promover a integração e a cooperação com os governos federal, estadual e com os
municípios da Região Metropolitana de Curitiba, no processo de planejamento e gestão das
funções públicas de interesse comum;
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XII.

incentivar a participação da iniciativa privada e demais setores da sociedade em ações
relativas ao processo de urbanização, mediante o uso de instrumentos urbanísticos
diversificados, quando for de interesse público e compatíveis com as funções sociais da
Cidade;

XIII.

descentralizar a gestão e o planejamento públicos, conforme previsto na Lei Orgânica,
mediante a consolidação das Administrações Regionais e instâncias de participação local;

XIV.

priorizar o bem estar coletivo em relação ao individual.

Art. 8º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da Cidade expressas neste Plano Diretor de Curitiba, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas nesta lei e no ART.
2º do Estatuto da Cidade, Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001, e os seguintes requisitos:
I. compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, equipamentos e serviços
públicos disponíveis;
II.

compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da qualidade do ambiente
urbano e natural;

III.

a distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada em relação
à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar
ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos.

TÍTULO III
DA POLÍTICA URBANÍSTICO - AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURAÇÃO URBANA
Art. 9º A política de estruturação urbana tem como objetivo geral orientar, ordenar e
disciplinar o crescimento da Cidade, através dos instrumentos de regulação que definem a
distribuição espacial das atividades, a densificação e a configuração da paisagem urbana no que se
refere à edificação e ao parcelamento do solo, com as seguintes diretrizes:
I. consolidar a conformação linear de crescimento e adensamento da Cidade com a
integração do uso do solo, sistema viário e transportes, respeitando as restrições ambientais
e estimulando os aspectos sociais e econômicos;
II.

estimular a distribuição espacial da população e de atividades econômicas em áreas
dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento
da capacidade instalada, reduzir os custos e os deslocamentos;

III.

hierarquizar o sistema viário, de forma a propiciar o melhor deslocamento de veículos e
pedestres, atendendo as necessidades da população, do sistema de transporte coletivo,
individual e de bens;
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IV.

estimular a expansão linear das atividades econômicas ao longo de eixos de adensamento;

V.

requalificar o centro tradicional estimulando a implantação de habitações e atividades
econômicas, de animação e de lazer;

VI.

fortalecer a identidade e a paisagem urbana, mantendo escalas de ocupação compatíveis
com seus valores naturais, culturais, históricos e paisagísticos;

VII.

consolidar e ampliar áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres;

VIII.

revitalizar áreas e equipamentos urbanos como meio de promoção social e econômica da
comunidade;

IX.

utilizar racionalmente o território, considerando sua vocação, infraestrutura e os recursos
naturais, mediante controle da implantação e funcionamento de atividades que venham a
ocasionar impacto ao meio ambiente urbano;

X.

consolidar a integração da Cidade com as demais áreas da Região Metropolitana de
Curitiba, através da organização e planejamento do território visando o interesse comum;

XI.

promover a integração de usos, com a diversificação e mesclagem de atividades
compatíveis, de modo a reduzir os deslocamentos da população e equilibrar a distribuição
da oferta de emprego e trabalho na Cidade;

XII.

integrar a política físico-territorial e ambiental com a política socioeconômica;

XIII.

estabelecer normas específicas de uso e ocupação do solo para a proteção dos recursos
naturais em áreas de mananciais e bacias hidrográficas;

XIV.

induzir a ocupação compatibilizada com a função social da propriedade urbana pelo
ordenamento do uso e ocupação do solo;

XV.

distribuir espacialmente os equipamentos e serviços públicos, de forma a atender aos
interesses e necessidades da população atual e projetada;

XVI.

contribuir para a redução do consumo de energia e melhoria da qualidade ambiental, por
meio do estabelecimento de parâmetros urbanísticos que minimizem os problemas de
drenagem e ampliem as condições de iluminação, aeração, insolação e ventilação das
edificações;

XVII.

promover a diversificação de padrões arquitetônicos;

XVIII.

implantar sistema eficaz de fiscalização e definir as condições e parâmetros para
regularizar os assentamentos consolidados, incorporando-os à estrutura urbana, respeitado
o interesse público e o meio ambiente, buscando coibir o surgimento de novos
assentamentos irregulares;

XIX.

aprimorar o sistema de informações georreferenciadas, com dados sobre parcelamento, uso
do solo e edificações para subsidiar a gestão do uso e ocupação do solo.
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SEÇÃO I
DO MACROZONEAMENTO
Art. 10 Macrozoneamento é o estabelecimento de áreas diferenciadas de adensamento, uso e
ocupação do solo visando dar a cada região melhor utilização em função das diretrizes de
crescimento, da mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, objetivando o
desenvolvimento harmônico da comunidade e o bem estar social de seus habitantes.
Art. 11 A área urbana, constituída da totalidade do Município de Curitiba, é dividida nas
seguintes áreas:
I. eixos estruturantes - principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados como áreas
de expansão do centro tradicional e como corredores de ocupação mista de alta densidade,
tendo como suporte os sistemas de circulação e de transporte;
II.

eixos de adensamento - eixos de crescimento complementares da estruturação urbana, de
ocupação mista e de média-alta densidade;

III.

áreas com predominância de ocupação residencial de alta, média e baixa densidade - onde
deve se promover, prioritariamente, a ocupação residencial, com alta, média e baixa
densidades, de acordo com o suporte natural, infraestrutura implantada e proximidade dos
eixos estruturais e de adensamento;

IV.

áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade - onde se deve promover
ocupação mista, residencial, comercial e de serviços, de alta, média e baixa densidade de
acordo com o suporte natural e infraestrutura implantada;

V.

áreas com destinação específica - aquelas cuja ordenação de uso e ocupação do solo se
caracteriza pela existência ou previsão de instalações destinadas a grandes usos
institucionais, industriais, comerciais e de serviços, que por seu porte ou natureza exijam
confinamento em áreas próprias;

VI.

áreas de proteção ambiental - aquelas de propriedade pública ou privada, onde se impõe
restrição ao uso do solo visando à proteção dos aspectos naturais, tais como: corpos
d`água, vegetação ou qualquer outro bem de valor ambiental.

§ 1º A plantas indicadas no Anexo 01 - Macrozoneamento e Anexo 02 - Densidades de Ocupação,
integrantes desta lei, apresentam, de forma esquemática, as áreas diferenciadas de uso e ocupação
do solo e de adensamento que deverão ser respeitadas na elaboração da adequação da legislação
urbanística, atendidos os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor.
§ 2º As compartimentações das macrozonas, de acordo com o suporte natural, infraestrutura,
densidade, uso e ocupação do solo, serão objeto da Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo.

SEÇÃO II
DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 12 O território do Município será ordenado por meio do parcelamento, uso e ocupação
do solo para atender as funções econômicas e sociais da Cidade, compatibilizando desenvolvimento
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urbano, sistema viário, as condições ambientais, oferta de transporte coletivo, saneamento básico e
demais serviços urbanos.
Parágrafo Único As leis de Uso e Ocupação do Solo e de Parcelamento do Solo deverão estar
compatibilizadas com os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor de Curitiba.
SEÇÃO III
DOS EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA
Art. 13 Para orientar o crescimento e adensamento da Cidade, sempre integrada ao uso do
solo e sistema de transporte, a malha viária de Curitiba apresenta uma macro-hierarquia que
constitui o suporte físico da circulação da Cidade, com o objetivo de induzir uma estrutura urbana
linearizada, constituída dos seguintes eixos de estruturação viária:
I. eixos estruturais - principais eixos viários de crescimento e adensamento da cidade,
constituído preferencialmente por um sistema trinário de vias para o sistema de transporte
coletivo, o tráfego de fluxo contínuo e o trafego local;
II.

eixo metropolitano - eixo viário de integração da região metropolitana constituído por um
sistema com linha de transporte coletivo em pista exclusiva, vias locais de acesso às
atividades e ciclovia;

III.

eixos viários principais - eixos viários que constituem o suporte físico da circulação urbana
da Cidade, equilibram a distribuição de fluxos na malha viária e otimizam o potencial das
diversas áreas urbanas.

§ 1º A planta indicada no Anexo 03 - Eixos de Estruturação Viária, integrante desta lei, apresenta,
de forma esquemática, os eixos de estruturação viária do Município que deverão ser respeitadas na
elaboração da adequação da legislação urbanística e planos setoriais, atendidos os objetivos e
diretrizes deste Plano Diretor.
§ 2º Tendo em vista o caráter regional e metropolitano da malha viária de Curitiba, as rodovias
federais, o contorno rodoviário e as ferrovias são complementares ao aos eixos de estruturação
urbana.
SEÇÃO IV
DOS EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
Art. 14 Para atender a demanda da mobilidade da população, integrada ao uso do solo e
sistema de circulação urbana, a o sistema de transporte coletivo da Cidade apresenta uma macrohierarquia com os seguintes eixos de estruturação:
I. eixos estruturais - principais corredores de transporte coletivo urbano, com pistas
exclusivas para o sistema de transporte;
II.

III.

eixo metropolitano - corredor de transporte coletivo de caráter urbano e de integração
metropolitana;
eixos de ligação - eixos de transporte coletivo que interligam os eixos estruturais;
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IV.

eixos tronco integrados - principais eixos de transporte coletivo de integração urbana e
metropolitana;

V.

eixos interbairros - eixos de transporte coletivo, circulares ou pendulares, que integram
diversos bairros ao eixo estrutural.

Parágrafo Único A planta indicada no Anexo 04 - Eixos de Estruturação do Transporte Coletivo,
integrante desta lei, apresenta, de forma esquemática, os eixos de estruturação do sistema de
transporte coletivo da Cidade que deverão ser respeitadas na elaboração da adequação da legislação
urbanística e planos setoriais, atendidos os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor.

CAPÍTULO II
DA MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
Art. 15 A política municipal de mobilidade urbana e transporte, têm o compromisso de
facilitar os deslocamentos e a circulação de pessoas e bens no Município, com as seguintes
diretrizes gerais:
I. priorizar no espaço viário o transporte coletivo em relação ao transporte individual;
II.

melhorar e ampliar a integração do transporte público coletivo em Curitiba e buscar a
consolidação da integração metropolitana;

III.

priorizar a proteção individual dos cidadãos e do meio ambiente no aperfeiçoamento da
mobilidade urbana, circulação viária e dos transportes;

IV.

promover a acessibilidade, facilitando o deslocamento no Município, através de uma rede
integrada de vias, ciclovias e ruas exclusivas de pedestres, com segurança, autonomia e
conforto, especialmente aos que têm dificuldade de locomoção;

V.

buscar a excelência na mobilidade urbana e o acesso ao transporte no atendimento aos que
têm dificuldade de locomoção;

VI.

equacionar o abastecimento e a distribuição de bens dentro do Município de modo a
reduzir seus impactos sobre a circulação viária e o meio ambiente;

VII.

compatibilizar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana para promover a melhoria
da qualidade do meio ambiente;

VIII.

promover a proteção aos cidadãos nos seus deslocamentos através de ações integradas,
com ênfase na educação;

IX.

estimular a adoção de novas tecnologias que visem a redução de poluentes, resíduos ou
suspensão e de poluição sonora, priorizando a adoção de combustíveis renováveis;

X.

promover o controle, monitoramento e fiscalização, diretamente ou em conjunto com
órgãos da esfera estadual ou federal, da circulação de cargas perigosas e dos índices de
poluição atmosférica e sonora nas vias do Município;
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XI.

instituir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado.

Parágrafo Único - As diretrizes gerais da política municipal de mobilidade urbana e transporte são
voltadas para o conjunto da população do Município, com diretrizes específicas para os seus
principais componentes.
SEÇÃO I
DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Art. 16 São diretrizes específicas da política municipal de transporte de passageiros:
articular os meios de transporte coletivo que operam no Município em uma rede única, de
alcance metropolitano, integrada física e operacionalmente;

I.

II.

estabelecer critérios de planejamento e operação de forma integrada aos sistemas estadual e
interestadual, atendendo aos interesses e necessidades da população e características locais;

III.

promover meios institucionais adequados para a perfeita harmonia no planejamento e
gerenciamento dos serviços públicos de transporte de passageiros no âmbito federal e
estadual;

IV.

ordenar o sistema viário, através de mecanismos de engenharia, legislação e capacitação da
malha viária, priorizando a circulação do transporte coletivo sobre o transporte individual;

V.

adotar tecnologias apropriadas de baixa, média e alta capacidade, de acordo com as
necessidades de cada demanda;

VI.

promover a atratividade do uso do transporte coletivo por intermédio de deslocamentos
rápidos, seguros, confortáveis e custos compatíveis;

VII.

estabelecer políticas tarifárias que preservem o equilíbrio econômico e social do sistema de
transporte coletivo;

VIII.

buscar a excelência de padrões de qualidade que proporcionem aos usuários do transporte
coletivo crescente grau de satisfação do serviço;

IX.

racionalizar o sistema de transporte e as formas de gerenciamento e controle de operação;

X.

adequar a oferta de transportes à demanda, compatibilizando seus efeitos indutores com os
objetivos e diretrizes de uso e ocupação do solo e da circulação viária;

XI.

possibilitar a participação da iniciativa privada na operação e implantação de infraestrutura
do sistema, sob a forma de investimento, concessão ou permissão de serviço público ou
obra;

XII.

promover e possibilitar às pessoas portadoras de deficiência, com dificuldades de
locomoção, e idosos condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma aos meios
de transporte urbano;
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XIII.

estruturar as medidas reguladoras para o uso de outros sistemas de transporte de
passageiros.
SEÇÃO II
DOS SISTEMAS VIÁRIO, DE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO

Art. 17 São diretrizes específicas da política municipal dos sistemas viário, de circulação e
trânsito:
I. planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de segurança e conforto da
população, respeitando o meio ambiente, obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do
solo e do transporte de passageiros;
II.

promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de arruamento a serem
implantadas e integradas ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de urbanização
incompleta;

III.

promover tratamento urbanístico adequado nas vias e corredores da rede de transportes, de
modo a proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação do patrimônio histórico,
ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e arquitetônico da Cidade;

IV.

melhorar a qualidade do tráfego e da mobilidade, com ênfase na engenharia, educação,
operação, fiscalização e policiamento;

V.

planejar e operar a rede viária municipal, priorizando o transporte público de passageiros,
em consonância com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado;

VI.

aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e de pessoas portadoras de
deficiência, propiciando conforto, segurança e facilidade nos deslocamentos;

VII.

desenvolver um programa cicloviário, buscando a integração metropolitana e incentivando
sua utilização com campanhas educativas;

VIII.

implantar estruturas para controle da frota circulante e do comportamento dos usuários.

SEÇÃO III
DO TRANSPORTE DE CARGAS

I.

Art. 18 São diretrizes específicas da política municipal de transporte de cargas:
estruturar medidas reguladoras para o transporte de carga;

II.

promover a integração do sistema de transporte de cargas rodoviárias aos terminais de
grande porte, compatibilizando-o com os programas de desenvolvimento aeroportuário e
ferroviário e com a racionalização das atividades de carga e descarga na Cidade;

III.

definir as principais rotas, os padrões de veículos e os pontos de carga e descarga a serem
utilizados no abastecimento e na distribuição de bens dentro do Município;
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IV.

estabelecer horários especiais de tráfego de veículos de transporte de cargas bem como
restrições de tonelagem nos principais eixos ou áreas da Cidade;

V.

promover medidas reguladoras para o uso de veículos de propulsão humana e tração
animal;

VI.

viabilizar a implantação de terminais intermodais e de centros de distribuição no âmbito
urbano e metropolitano.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL
Art. 19 A política municipal do meio ambiente tem como objetivo promover a conservação,
proteção, recuperação e o uso racional do meio ambiente, em seus aspectos natural e cultural,
estabelecendo normas, incentivos e restrições ao seu uso e ocupação, visando a preservação
ambiental e a sustentabilidade da Cidade, para as presentes e futuras gerações.
Parágrafo Único Constituem os aspectos natural e cultural do meio ambiente, o conjunto de bens
existentes no Município de Curitiba, de domínio público ou privado, cuja proteção ou preservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação histórica, quer por seu valor natural, cultural,
urbano, paisagístico, arquitetônico, arqueológico, artístico, etnográfico e genético, entre outros.
Art. 20 São diretrizes gerais da política municipal do meio ambiente:
promover a sustentabilidade ambiental planejando e desenvolvendo estudos e ações
visando incentivar, proteger, conservar, preservar, restaurar, recuperar e manter a
qualidade ambiental urbana e cultural;

I.

II.

elaborar e implementar planos, programas e ações de proteção e educação ambiental e
cultural visando garantir a gestão compartilhada;

III.

assegurar que o lançamento na natureza, de qualquer forma de matéria ou energia, não
produza riscos à natureza ou a saúde pública e que as atividades potencialmente poluidoras
ou que utilizem recursos naturais, tenham sua implantação e operação controlada;

IV.

definir de forma integrada, áreas prioritárias de ação governamental visando à proteção,
preservação e recuperação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

V.

identificar e criar unidades de conservação e outras áreas de interesse para a proteção de
mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens naturais
e culturais, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas;

VI.

estabelecer normas específicas para a proteção de recursos hídricos, por meio de planos de
uso e ocupação de áreas de manancial e bacias hidrográficas;

VII.

promover adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis com
os limites de sustentabilidade ambiental;
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VIII.

promover o saneamento ambiental, por meios próprios ou de terceiros, com a oferta de
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características
locais;

IX.

promover a preservação do patrimônio cultural edificado e dos sítios históricos, mantendo
suas características originais e sua ambiência na paisagem urbana, por meio de
tombamento ou outros instrumentos, e orientar e incentivar o seu uso adequado;

X.

estabelecer o zoneamento ambiental para o Município de Curitiba, de forma única ou
segmentada;

XI.

identificar e definir os bens de valor ambiental e cultural, de natureza material e imaterial,
de interesse de conservação e preservação, integrantes do Patrimônio Ambiental e Cultural
do Município de Curitiba;

XII.

estabelecer normas, padrões, restrições e incentivos ao uso e ocupação dos imóveis,
públicos e privados, considerando os aspectos do meio ambiente natural, cultural e
edificado, compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental;

XIII.

orientar e incentivar o uso adequado do patrimônio, dos sítios históricos e da paisagem
urbana;

XIV.

estabelecer incentivos construtivos e fiscais visando à preservação, conservação e
recuperação do patrimônio cultural e ambiental;

XV.

reduzir anualmente, a emissão de poluentes nocivos à saúde despejados no ar, no solo e nas
águas, segundo o Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável,
observados os protocolos internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil.

CAPÍTULO IV
DA PAISAGEM URBANA E DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO
SEÇÃO I
DA PAISAGEM URBANA
Art. 21 A paisagem urbana, entendida como a configuração visual da cidade e seus
componentes, resultante da interação entre os elementos naturais, edificados, históricos e culturais,
terá a sua política municipal definida com seguintes objetivos:
I. proporcionar ao cidadão o direito de usufruir a paisagem;
II.

promover a qualidade ambiental do espaço público;

III.

possibilitar ao cidadão a identificação, leitura e compreensão da paisagem e de seus
elementos constitutivos, públicos e privados;

IV.

assegurar o equilíbrio visual entre os diversos elementos que compõem a paisagem urbana;

V.

ordenar e qualificar o uso do espaço público;
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VI.

fortalecer uma identidade urbana, promovendo a preservação do patrimônio cultural e
ambiental urbano.

Art. 22 São diretrizes gerais da política de paisagem urbana:
I. implementar os instrumentos técnicos, institucionais e legais de gestão da paisagem
urbana;
II.

promover o ordenamento dos componentes públicos e privados da paisagem urbana,
assegurando o equilíbrio visual entre os diversos elementos que a constituem;

III.

favorecer a preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano;

IV.

promover a participação da comunidade na identificação, valorização, preservação e
conservação dos elementos significativos da paisagem urbana;

V.

proteger os elementos naturais, culturais e paisagísticos, permitindo a visualização do
panorama e a manutenção da paisagem em que estão inseridos;

VI.

conscientizar a população a respeito da valorização da paisagem urbana como fator de
melhoria da qualidade de vida, por meio de programas de educação ambiental e cultural;

VII.

consolidar e promover a identidade visual do mobiliário urbano, equipamentos e serviços
municipais, definindo, padronizando e racionalizando os padrões para sua melhor
identificação, com ênfase na funcionalidade e na integração com a paisagem urbana.

Parágrafo Único Entende-se como mobiliário urbano todos os objetos, elementos e pequenas
construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados pelo poder
público municipal ou mediante sua autorização expressa.
SEÇÃO II
DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO
Art. 23 A política municipal do uso do espaço público tem como prioridade a melhoria das
condições ambientais e da paisagem urbana, com os seguintes objetivos:
I. ordenar e disciplinar o uso dos espaços públicos, de superfície, aéreo e do subsolo por
atividades, equipamentos, infraestrutura, mobiliário e outros elementos, subordinados à
melhoria da qualidade da paisagem urbana, ao interesse público, às funções sociais da
Cidade e às diretrizes deste Plano Diretor;
II.

ordenar e disciplinar o uso dos espaços públicos para a comercialização de produtos,
realização de eventos e demais atividades, subordinados a preservação da qualidade e
identidade urbana;

III.

promover a preservação dos espaços públicos livres, que proporcionam à população o
contato com ambientes naturais amenizando o ambiente urbano construído;

IV.

compatibilizar o uso dos espaços públicos com sua vocação e demais funções, valorizando
sua importância para a circulação e encontro da população;
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V.

proporcionar no espaço público condições de segurança e conforto no deslocamento de
pessoas e veículos, priorizando a circulação de pedestres, em especial de pessoas com
dificuldades de locomoção.

Art. 24 São diretrizes gerais da política de uso do espaço público:
I. promover a implantação e adequação da infraestrutura urbana necessária para o
deslocamento e convívio da população;
II.

implementar normas e critérios para a implantação de atividades, equipamentos de
infraestrutura de serviços públicos, mobiliário urbano e outros elementos;

III.

regulamentar o uso e a implantação de equipamentos de infraestrutura de serviços públicos
de superfície, aérea e de subsolo nos espaços públicos;

IV.

possibilitar a outorga, concessão ou permissão de uso de espaços públicos do Município
para a implantação de equipamentos de infraestrutura de serviços públicos, mobiliário
urbano e outros elementos;

V.

coordenar e monitorar as ações das concessionárias de serviços públicos e dos agentes
públicos e privados na utilização do espaço público, mantendo cadastro e banco de dados
atualizado.

§ 1º Consideram-se equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura,
entre outros, os equipamentos relacionados com abastecimento de água, serviços de esgoto, energia
elétrica, coleta de águas pluviais, dutos para transporte de petróleo e derivados ou de produtos
químicos, transmissão telefônica, de dados ou de imagem, limpeza urbana, gás canalizado e
transporte.
§ 2º O uso do espaço público, de superfície, aéreo ou de subsolo, poderá ser objeto de
remuneração ao Município, de acordo com regulamentação específica.

CAPÍTULO V
DA HABITAÇÃO
Art. 25 A política municipal de habitação tem por objetivo orientar as ações do Poder
Público e da iniciativa privada propiciando o acesso à moradia, priorizando famílias de menor
renda, num processo integrado às políticas de desenvolvimento urbano e regional e demais políticas
municipais.
Parágrafo Único As diretrizes gerais da política municipal de habitação estão voltadas para o
conjunto da população do Município, com destaque para as diretrizes da política da habitação de
interesse social para a população de menor renda.
Art. 26 São diretrizes gerais da política municipal de habitação:
I. assegurar a integração da política municipal de habitação com as demais políticas públicas,
em especial as de desenvolvimento urbano, de mobilidade, de geração de emprego e renda,
sociais e ambientais;
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II.

atuar de forma integrada com as demais políticas habitacionais dos municípios da Região
Metropolitana de Curitiba, com prioridade para os limítrofes, visando a distribuição
equilibrada da população no território metropolitano;

III.

promover a ocupação do território urbano de forma harmônica, com áreas diversificadas e
integradas ao ambiente natural;

IV.

promover o cumprimento da função social da terra urbana respeitando o meio ambiente,
em consonância com o disposto na Lei Federal N.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e
neste Plano Diretor;

V.

viabilizar a produção de lotes urbanizados e de novas moradias, com vistas à redução do
déficit habitacional e ao atendimento da demanda constituída por novas famílias;

VI.

estimular a participação da iniciativa privada na produção de moradias, em especial as de
interesse social;

VII.

dar continuidade ao processo de simplificação da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas para as edificações, com vistas a permitir a redução dos
custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades de moradia, sem prejuízo das condições
adequadas à habitabilidade e ao meio ambiente;

VIII.

instituir o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.

SEÇÃO ÚNICA
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 27 São diretrizes gerais da política municipal de habitação de interesse social:
I. diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas de
comercialização, adequando o atendimento às características socioeconômicas das famílias
beneficiadas;
II.

estabelecer normas especiais de urbanização, de uso e ocupação do solo e de edificações
para assentamentos de interesse social, regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de menor renda, respeitadas a situação socioeconômica da
população e as normas ambientais;

III.

instituir de zonas especiais de interesse social;

IV.

estabelecer critérios para a regularização de ocupações consolidadas e promover a titulação
de propriedade aos seus ocupantes;

V.

promover a relocação de moradores residentes em locais impróprios ao uso habitacional e
em situação de risco, recuperando o meio ambiente degradado;

VI.

produzir e incentivar a produção de moradias e lotes urbanizados destinados ao
atendimento de famílias de menor renda;
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VII.

permitir o parcelamento e ocupação do solo de interesse social com parâmetros
diferenciados, como forma de incentivo à participação da iniciativa privada na produção de
habitação para as famílias de menor renda;

VIII.

promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas de assentamentos subnormais,
adequando-as aos parâmetros urbanísticos e ambientais estabelecidos e incluindo-os no
contexto da cidade formal;

IX.

promover melhores condições de habitabilidade às moradias já existentes, tais como
salubridade, segurança, infraestrutura e acesso aos serviços e equipamentos urbanos;

X.

promover assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa renda de ocupações
irregulares, visando à regularização da ocupação;

XI.

promover a melhoria da capacidade de gestão dos planos, programas e projetos
habitacionais de interesse social;

XII.

buscar a autossuficiência interna dos programas habitacionais, propiciando o retorno dos
recursos aplicados, respeitadas as condições socioeconômicas das famílias beneficiadas.

TÍTULO IV
DA POLÍTICA SOCIAL E ECONÔMICA
CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Art. 28 A política municipal de desenvolvimento social tem como objetivo geral a promoção
social e econômica, de forma a gerar melhoria na qualidade de vida da população, preservando e
incentivando as potencialidades regionais e locais, através da articulação das políticas públicas em
suas várias dimensões.
Art. 29 São diretrizes gerais da política de desenvolvimento social:
respeito e valorização do indivíduo como cidadão, independentemente da condição
socioeconômica, raça, cor ou credo.

I.

II.

a ação social como processo sistêmico e integrado, a partir de base territorial e com foco na
família, na cultura e na inclusão socioeconômica de cada cidadão;

III.

descentralização e de intersetorialidade do processo administrativo;

IV.

excelência em serviços públicos de assistência e promoção social, através de práticas
inovadoras;

V.

integração e complementaridade nos programas, projetos e ações entre os diversos órgãos
de governo e a sociedade civil;
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VI.

estímulo à autonomia da população em situação de risco e vulnerabilidade social, em
especial na educação, na formação profissional e geração de oportunidades de trabalho e
renda;

VII.

instituir o Plano Municipal de Desenvolvimento Social, de maneira integrada e
complementar ao Plano Municipal de Desenvolvimento e demais planos setoriais.
SEÇÃO I
DO ABASTECIMENTO

Art. 30 A política municipal do abastecimento tem como objetivo geral a promoção da
segurança alimentar à população, especialmente àquelas em situação de risco social, melhorando o
seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos alimentícios básicos de qualidade e com
baixo custo.
Art. 31 São diretrizes gerais da política municipal do abastecimento:
I. melhorar, ampliar e consolidar a Rede Social de Abastecimento;
II.

ofertar à comunidade de baixa renda produtos mais baratos e de qualidade;

III.

promover a educação alimentar que vise a forma correta e mais econômica de assegurar
uma alimentação saudável;

IV.

ampliar e apoiar parcerias e iniciativas na produção, distribuição e comercialização de
alimentos;

V.

incentivar a produção de hortaliças, grãos e plantas medicinais em imóveis públicos e
privados;

VI.
VII.

promover ações de combate à fome;
viabilizar alimentação em situações emergenciais e de calamidade.

SEÇÃO II
DA CULTURA
Art. 32 A política municipal da cultura tem por objetivo geral promover o desenvolvimento
sócio-artístico-cultural da população.

I.

II.

Art. 33 São diretrizes gerais da política municipal da cultura:
consolidar a Cidade como referência na promoção de eventos culturais na área da música,
do teatro, das artes plásticas, do cinema e da literatura;
ampliar e consolidar as possibilidades de convivência cotidiana do cidadão com atividades
artísticas e culturais, considerando novas formas de expressão e a inserção da arte no
âmbito comunitário;

118
III.

promover a utilização dos equipamentos municipais e espaços públicos como mecanismo
de descentralização e universalização da atividade cultural;

IV.

ampliar as possibilidades de produção, difusão e acesso aos bens e atividades culturais,
incentivando as relações entre a arte e a tecnologia;

V.
VI.

promover a preservação e conservação do patrimônio cultural da Cidade;
incentivar e fomentar a participação pública e privada no financiamento de projetos
culturais.

SEÇÃO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Art. 34 A política municipal de segurança pública e defesa social tem como fundamento
desenvolver e implantar medidas que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os
organismos governamentais e a sociedade, para organizar e ampliar a capacidade de defesa da
comunidade e dos próprios municipais, com os seguintes objetivos:
I. potencializar as ações e os resultados de segurança pública mediante a articulação com as
instâncias públicas federal e estadual e com a sociedade organizada;
II.

articular as instâncias responsáveis pela proteção da população, dos bens, dos serviços e
dos próprios do Município;

III.

ampliar a capacidade de defesa social da comunidade;

IV.

coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os esforços das instituições
públicas e da sociedade.

Art. 35 São diretrizes gerais da política municipal de segurança pública e defesa social:
I. estimular a parceria e a corresponsabilidade da sociedade com o poder público nas ações
de segurança pública, defesa comunitária e proteção do cidadão;
II.

promover a educação e a prevenção na área de segurança pública e defesa social;

III.

intervir em caráter preventivo e preditivo nos ambientes e situações potencialmente
geradores de transtornos sociais;

IV.

manter quadro efetivo adequado para a manutenção da segurança dos próprios públicos e
para colaboração aos programas emergenciais de defesa civil.

V.

integrar programaticamente aos sistemas estadual e federal de segurança pública, suprindo
pessoal, estrutura, tecnologia e informação necessários ao bom desempenho de suas
atribuições definidas em convênio.

VI.

instituir o Plano Municipal de Segurança e defesa social.
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SEÇÃO IV
DA EDUCAÇÃO
Art. 36 A política municipal da educação tem como fundamento assegurar ao aluno
educação de qualidade para o exercício da cidadania, com os seguintes objetivos:
I. atender à demanda da educação infantil, conforme os parâmetros do Plano Nacional da
Educação;
II.

universalizar o atendimento à demanda do Ensino Fundamental, garantindo o acesso e
permanência na escola;

III.

promover a erradicação do analfabetismo;

IV.

compatibilizar as propostas educacionais com as necessidades oriundas do processo de
desenvolvimento sustentável da Cidade;

V.

melhorar os indicadores de escolarização da população.
Art. 37 São diretrizes gerais da política municipal da educação:
promover o acesso da escola e da população às novas tecnologias;

I.
II.

ampliar e consolidar a autonomia administrativa, financeira e pedagógica das unidades
educacionais, garantindo agilidade na viabilização de projetos pedagógicos e qualidade no
atendimento;

III.

promover a participação da sociedade nos programas educacionais da Cidade;

IV.

promover a articulação e a integração das ações voltadas à criação de ambientes de
aprendizagem;

V.

promover programas de inclusão e de atendimento a educandos portadores de necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

VI.
VII.

promover a elevação do nível de escolaridade da população economicamente ativa;
promover ações que motivem a permanência das crianças e adolescentes no ambiente
escolar, em especial aquelas em situação de risco ou vulnerabilidade social.

SEÇÃO V
DO ESPORTE E LAZER
Art. 38 A política municipal do esporte e lazer tem como fundamento a promoção de ações
que possibilitem a utilização do tempo livre, a prática esportiva, a melhoria e conservação da saúde
por meio da atividade física e sociabilização, com os seguintes objetivos:
I. formular, planejar, implementar e fomentar práticas de esporte, lazer e atividades físicas
para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano e de seu bem estar;
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II.

desenvolver cultura esportiva e de lazer junto à população, com práticas cotidianas
baseadas em valores de integração do homem com a natureza e da sua identificação com a
cidade de Curitiba.

Art. 39 São diretrizes gerais da política municipal do esporte e lazer:
I. promover o acesso aos equipamentos esportivos municipais e às suas práticas esportivas,
de lazer, e de atividades físicas, proporcionando bem estar e melhoria da qualidade de vida;
II.

ampliar e consolidar programas nos segmentos de esporte, educação e rendimento como
fator de promoção social;

III.

ampliar e consolidar programas destinados à disseminação de práticas saudáveis junto à
comunidade;

IV.

ampliar a rede municipal de equipamentos para o esporte, lazer e atividades físicas, de
acordo com as necessidades atuais e projetadas.

SEÇÃO VI
DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Art. 40 A política municipal de assistência e promoção social visa a autosustentabilidade da
população em situação de risco ou vulnerabilidade social e tem como objetivos:
I.

II.

promover a proteção e a defesa dos direitos da população em situação de risco e
vulnerabilidade social;
realizar ações de promoção à família e de apoio ao desenvolvimento comunitário;

III.

implementar ações que possibilitem a criação de oportunidades de trabalho e renda à
população em situação de risco ou vulnerabilidade social;

IV.

investir e incentivar a educação profissional, priorizando a população de risco ou
vulnerabilidade social.

Art. 41 São diretrizes gerais da política municipal de assistência e promoção social:
I. fortalecer e ampliar a rede de responsabilidade solidária para a ação social;
II.

promover e incentivar a convivência familiar, a autonomia e a integração do idoso na
comunidade;

III.

promover a inclusão da pessoa portadora de deficiência e necessidades especiais na família
e na comunidade;

IV.

desenvolver junto ao jovem uma cultura de protagonista de participação e de
corresponsabilidade para com a comunidade;

121
V.

promover, no âmbito da Assistência Social, o enfrentamento à violência, à exploração e
abuso sexual, e o atendimento à população de rua, à vitimizada e àquela em conflito com a
lei.
SEÇÃO VII
DA SAÚDE

Art. 42 A política municipal de saúde visa a promoção da saúde da população pela gestão e
regulação dos serviços próprios e conveniados, pelo monitoramento de doenças e agravos, pela
vigilância sanitária, integrada as políticas de controle da qualidade ambiental, do ar e das águas, dos
resíduos orgânicos e inorgânicos, tendo como objetivos:
I. promover a saúde, reduzir a mortalidade e aumentar a expectativa de vida da população;
II.

implementar o Sistema Único de Saúde - SUS;

III.

consolidar a gestão plena do Sistema de Saúde;

IV.

consolidar o controle social.

Art. 43 São diretrizes gerais da política municipal de saúde:
I. promover a melhoria constante da infraestrutura pública dos serviços de saúde;
II.

implementar os sistemas de gestão e regulação dos serviços próprios e conveniados ao
SUS;

III.

promover a melhoria do quadro epidemiológico, reduzindo os principais agravos, danos e
riscos à saúde da população curitibana;

IV.

promover ações estratégicas de atenção à mulher, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao
idoso e ao portador de deficiência;

V.

consolidar a distritalização das ações, tendo como modelo um Sistema Integrado de
Serviços de Saúde - SISS;

VI.

promover a ampliação da participação de representantes de entidades organizadas e das
comunidades nos Conselhos e Conferências;

VII.

promover a educação na área de saúde, visando o auto-cuidado, a prevenção e a
corresponsabilidade da população por sua saúde;

VIII.

consolidar as Unidades Básicas de Saúde como porta de entrada do Sistema de Saúde
Municipal;3

IX.

viabilizar ações de prevenção, promoção, proteção e atenção à saúde, no âmbito municipal;

X.

promover a melhoria dos índices de morbidade e mortalidade no município, especialmente
das patologias de enfrentamento contínuo.

122
CAPÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art. 44 A política municipal de desenvolvimento econômico, entendida em sua ampla
vinculação com a de desenvolvimento social, tem o compromisso com a contínua melhoria da
qualidade de vida da população e com o bem estar da sociedade, com base nos princípios de
sustentabilidade e de desenvolvimento local e endógeno, com os seguintes objetivos:
I. aumentar a competitividade regional;
II.

dinamizar a geração de emprego trabalho e renda;

III.

desenvolver potencialidades locais;

IV.

consolidar a posição do Município como "Centro de Referência em Negócios";

V.

fortalecer e difundir a cultura empreendedora;

VI.

intensificar o desenvolvimento tecnológico, consolidando no Município um sistema
regional de inovação;

VII.

aperfeiçoar continuamente o modelo adotado a partir da perspectiva sistêmica,
considerando os desafios do crescimento econômico, a equidade social e o respeito ao
meio ambiente.

VIII.

Apoiar e incentivar o desenvolvimento e aperfeiçoamento das iniciativas individuais e
coletivas com o fim de desenvolver e consolidar a economia solidária.

Art. 45 Os programas, projetos e ações na área de desenvolvimento econômico observarão as
seguintes diretrizes:
I. promover a manutenção, consolidação e o surgimento de novas regiões competitivas em
termos econômicos;
II.

buscar parcerias com os atores do desenvolvimento econômico local, estabelecendo
consenso e a adesão criativa às iniciativas de promoção econômica;

III.

incentivar e apoiar iniciativas de geração de oportunidades de emprego, trabalho e renda;

IV.

fortalecer e articular a base produtiva local;

V.

promover a infraestrutura necessária e adequada ao desenvolvimento econômico, turístico
e social da Cidade;

VI.

intensificar a promoção do desenvolvimento e aplicação de tecnologias vinculadas às
necessidades e possibilidades do sistema produtivo do Município;

VII.

fomentar as atividades econômicas baseadas em inovação tecnológica e em uso intensivo
de conhecimento;
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VIII.

IX.

maximizar a sinergia dos ativos da Cidade Industrial de Curitiba, potencializando a
criação, difusão e uso do conhecimento e inovação;
disponibilizar informações como instrumento de fomento para investimentos e negócios;

X.

desenvolver as relações nacionais e internacionais com associações e instituições
multilaterais, empresariais, bem como, com organismos governamentais de âmbito Federal
e Estadual, no intuito de ampliar as parcerias e a cooperação;

XI.

incrementar a participação do setor produtivo no mercado mundial e diversificar a pauta de
exportações, favorecendo o aumento da competitividade regional;

XII.

adotar políticas fiscais que favoreçam a redução das desigualdades sociais;

XIII.

disponibilizar serviços públicos em meios avançados de tecnologia, proporcionando
economia e rentabilidade temporal, espacial e ambiental;

XIV.

articular ações para a ampliação da sintonia entre a oferta e demanda de capacitação
profissional, em especial nas áreas prioritárias de desenvolvimento socioeconômico do
Município;

XV.

articular e integrar as iniciativas de promoção econômica com os demais Municípios da
Região Metropolitana de Curitiba;

XVI.

implementar políticas de apoio às iniciativas de ocupação autônoma, associativa e
cooperativada;

XVII.

constituir instrumentos de apoio aos micros e pequenos empreendimentos, individuais ou
coletivos, na forma de capacitação gerencial, transferência tecnológica e fornecimento de
crédito;

XVIII.

instituir o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico baseado em "territórios
socioeconômicos", estruturado em programas, projetos e ações locais e compatibilizado
com as diretrizes de estruturação urbana e de proteção do ambiente natural e cultural,
observando a integração e complementaridade ao Plano Municipal de Desenvolvimento
Social.

TÍTULO V
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE
Art. 46 A gestão democrática do Município de Curitiba tem como objetivo estabelecer uma
relação entre a Administração Pública e a população, construída com base na democracia
participativa e na cidadania, assegurando o controle social, em busca da cidade sustentável.

I.

Art. 47 São diretrizes gerais da gestão democrática:
valorizar o papel da sociedade civil organizada e do cidadão como partícipes ativos e
colaboradores, co-gestores, e fiscalizadores das atividades da administração pública;
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II.

ampliar e promover a interação da sociedade com o poder público;

III.

garantir o funcionamento das estruturas de participação e controle social previstas nesta lei
e em legislação específica;

IV.

promover formas de participação e organização, ampliando a representatividade social.

Art. 48 Será assegurada a participação direta da população e de associações representativas de
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano sustentável, mediante as seguintes instâncias de
participação:
I. órgão colegiado municipal de política urbana;
II.

debates, audiências e consultas públicas;

III.

conferência municipal da cidade;,

IV.

Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano sustentável;

V.

conselhos municipais distritais.

Parágrafo Único A conferência municipal da cidade, de que trata o inciso III, será realizada no ano
de 2005 e sempre a cada biênio.
Art. 49 O órgão colegiado municipal de política urbana terá por finalidade:
acompanhar, fiscalizar e avaliar, ouvidos os demais conselhos municipais, a
implementação dos objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Curitiba e a execução dos
planos, programas e projetos de interesse para o desenvolvimento urbano e ambiental.

I.

II.

apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação da legislação urbanística e
do Plano Diretor de Curitiba;

III.

apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas às operações urbanas consorciadas e
outras propostas sobre projetos de lei de interesse urbanístico;

IV.

propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam ter
repercussão no desenvolvimento urbanístico sustentável do Município.

V.

sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações destinadas a implementação dos
objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos referentes ao desenvolvimento e ao
planejamento urbano sustentável;

VI.

apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração da legislação urbanística a serem
consideradas no momento de sua modificação ou revisão.

Parágrafo Único As normas que disciplinarão a composição e funcionamento do órgão colegiado
municipal de política urbana serão definidas em legislação específica.
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TÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS EM GERAL
Art. 50 Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da propriedade
urbana, e para o planejamento, controle, gestão e promoção do desenvolvimento urbano, o
Município de Curitiba adotará os instrumentos previstos no ART. 4º da Lei Federal N.º 10.257, de
10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, sem prejuízo de outros instrumentos de política urbana.
§ 1º Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade regem-se pela legislação que lhes é própria,
observado o disposto neste Plano Diretor, em especial o contido nos Capítulos II a VII deste Título
V.
§ 2º Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos
ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito
real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente.
§ 3º Os instrumentos de política urbana que demandem dispêndio de recursos por parte do Poder
Público Municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades,
movimentos e entidades da sociedade civil.

CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS
Art. 51 Nos termos fixados em lei específica, o Município poderá exigir que o proprietário
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento,
sob pena de aplicar os mecanismos previstos na Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da Cidade, de:
I. parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
II.
III.

imposto predial e territorial progressivo no tempo;
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.

§ 1º A aplicação dos mecanismos previstos no "caput" deste artigo, incisos I a III, se dará em áreas
em que haja predominância de condições favoráveis de infraestrutura, topografia e qualidade
ambiental para o adensamento.
§ 2º Independentemente do imposto predial e territorial progressivo no tempo, o Município poderá
aplicar alíquotas progressivas ao IPTU em razão do valor, localização e uso do imóvel, conforme o
Art. 156, § 1º, da Constituição Federal.
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Art. 52 São áreas passíveis de parcelamento e edificação compulsórios, e de aplicação dos
demais mecanismos previstos no "caput" do artigo anterior, incisos II e III, mediante notificação do
Poder Executivo e nos termos dos Arts. 5º a 8º da Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001,
os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, situados na área urbana, excetuando-se:
I. imóveis integrantes das Áreas de Proteção Ambiental;
II.

áreas de Parques de Conservação, de Lazer e Lineares, de Bosques de Lazer e de
Conservação, de Reservas Biológicas e as Unidades de Conservação Específicas;

III.

imóveis com Bosques Nativos Relevantes, onde o índice de cobertura florestal seja igual
ou superior a 50% (cinquenta por cento) da área do imóvel;

IV.

imóveis com Áreas de Preservação Permanente, conforme o estabelecido no Código
Florestal Brasileiro, onde o índice de comprometimento dessas áreas seja igual ou superior
a 50% (cinquenta por cento) da área do imóvel.

§ 1º Considera-se não edificado o lote ou gleba onde o coeficiente de aproveitamento é igual a zero.
§ 2º Considera-se subutilizado, o lote ou gleba edificados, nas seguintes condições:
a) situados em eixos estruturais e de adensamento, áreas com predominância de ocupação
residencial e áreas de ocupação mista que contenham edificação cuja área construída
represente um coeficiente de aproveitamento inferior a 5,0% (cinco por cento) do
coeficiente de aproveitamento previsto na legislação de uso e ocupação do solo;
b) situados em áreas com destinação específica e que contenham edificação de uso não
residencial, cuja área destinada ao desenvolvimento da atividade seja inferior a 1/3 (um
terço) da área do terreno, aí compreendidas áreas edificadas e não edificadas necessárias
à complementação da atividade;
c) imóveis com edificações paralisadas ou em ruínas situados em qualquer área.
§ 3º Conforme determinado em legislação específica, são exceções ao indicado no parágrafo
anterior: os imóveis que necessitem de áreas construídas menores para o desenvolvimento de
atividades econômicas e os imóveis com exploração de produtos hortifrutigranjeiros vinculados a
programas municipais de abastecimento alimentar, devidamente registrados nos órgãos
competentes.
§ 4º Imóveis com Bosques Nativos Relevantes ou Áreas de Preservação Permanente estabelecidas
no Código Florestal Brasileiro, onde o índice de comprometimento dessas áreas seja inferior a 50%
(cinquenta por cento), mas que incidam outras limitações administrativas que prejudiquem sua
adequada ocupação, nos termos da Lei de Zoneamento e Uso do Solo, também poderão ser
excetuados no previsto no "caput" deste artigo.
§ 5º Para efeito desta lei, considera-se coeficiente de aproveitamento a relação entre a área
computável e a área do terreno.
Art. 53 A instituição de critérios para as edificações não utilizadas, para as quais os
respectivos proprietários serão notificados a dar melhor aproveitamento, sob pena de sujeitar-se ao
imposto predial progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública, será objeto de lei específica.
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Parágrafo Único A lei específica que trata este artigo poderá determinar a aplicação dos critérios
diferenciados por zonas, ou partes de zonas de uso, conforme o interesse público de dinamizar a
ocupação de determinados trechos da Cidade.
Art. 54 O Poder Executivo promoverá a notificação dos proprietários dos imóveis não
edificados, subutilizados ou não utilizados, intimando-os a dar o aproveitamento adequado para os
respectivos imóveis, de acordo com lei específica, que determinará as condições e prazos para
implementação da referida obrigação, atendido o disposto nos Arts. 51 e 52, desta lei.

CAPÍTULO III
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 55 O Município, por meio do Direito de Preempção, terá a preferência para aquisição de
imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, desde que o imóvel esteja incluído em
área a ser delimitada em lei específica e o Poder Público dele necessite para:
I. regularização fundiária;
II.

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III.

constituição de reserva fundiária;

IV.

ordenamento e direcionamento da ocupação urbana;

V.
VI.
VII.
VIII.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;,
criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 56 As áreas em que incidirão o Direito de Preempção serão delimitadas em legislações
específicas, que também fixarão seus prazos de vigências e as finalidades para as quais os imóveis
se destinarão.
§ 1º O prazos de vigência não serão superiores a 05 (cinco) anos, renováveis a partir de um ano
após o decurso do prazo inicial.
§ 2º O Direito de Preempção fica assegurado ao Município, durante a vigência do prazo fixado
pela lei específica, independentemente do número de alienações referentes ao imóvel.
Art. 57 Tanto o Município quanto os particulares deverão observar as disposições do Art. 27
da Lei Federal N.º 10.257, de 10 de Junho de 2001, e as estabelecidas em legislação municipal
específica.
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Art. 58 Durante o prazo de vigência do Direito de Preempção, o organismo competente da
administração municipal, a ser definido dependendo da finalidade pela qual o imóvel está preempto,
deverá ser consultado no caso de alienações, solicitações de parcelamento do solo, emissão de
licenças para construção e funcionamento de atividades.

CAPÍTULO IV
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 59 A outorga onerosa do direito de construir, também denominado solo criado, é a
concessão emitida pelo Município, para edificar acima dos índices urbanísticos básicos
estabelecidos de coeficiente de aproveitamento, número de pavimentos ou alteração de uso, e porte,
mediante contrapartida financeira do setor privado, em áreas dotadas de infraestrutura.
Art. 60 A outorga onerosa do direito de construir propicia maior adensamento de áreas já
dotadas de infraestrutura, sendo que os seus recursos serão aplicados para as seguintes finalidades:
I. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e regularização
fundiária;
II.

promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico, cultural, natural e ambiental;

III.

ordenamento e direcionamento da ocupação urbana;

IV.

criação de espaços de uso público de lazer e áreas verdes;

V.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

Art. 61 As macrozonas onde a outorga onerosa do direito de construir poderá ser exercida
são as seguintes:
I. eixos estruturantes;
II.

eixos de adensamento;

III.

áreas com predominância de ocupação residencial de alta, média e baixa densidade;

IV.

áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade;

V.

áreas com destinação específica.

Parágrafo Único A outorga onerosa do direito de construir também poderá ser aplicada nos lotes
com testadas para os eixos viários principais e para a regularização de edificações, desde que
garantidas as condições de habitabilidade e de qualidade ambiental, conforme estabelecido em lei
específica.
Art. 62 Os acréscimos máximos ao coeficiente de aproveitamento indicado na legislação de
zoneamento, uso e ocupação do solo pela outorga onerosa, serão proporcionais à infraestrutura
existente, conforme o indicado abaixo:
a) eixos estruturantes: até 02 (dois);
b) eixos de adensamento: até 02 (dois);

129
c) áreas de ocupação mista alta, média e baixa densidade: até 02 (dois);
d) áreas com predominância de ocupação residencial de alta, média e baixa densidade: até 01
(um);
e) áreas com destinação específica: até 01 (um).
§ 1º Deverão ser respeitadas as compartimentações das macrozonas, de acordo com o suporte
natural, infraestrutura, densidade, uso e ocupação do solo.
§ 2º Para os terrenos com testada para eixos viários principais, legislação específica poderá indicar
acréscimos máximos de até 01 (um) coeficiente, pela outorga onerosa do direito de construir, aos
coeficientes de aproveitamento indicados na legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo.
Art. 63 A outorga onerosa do direito de construir será regulamentada em lei específica, que
determinará os limites máximos de coeficiente de aproveitamento, número de pavimentos, alteração
de uso e porte, de acordo com a compartimentação das macrozonas, e a infraestrutura implantada.
§ 1º Lei específica de concessão da outorga onerosa do direito de construir estabelecerá as
fórmulas de cálculo, a contrapartida, os casos passíveis da isenção de contrapartida e condições
relativas à aplicação deste instrumento.
§ 2º Os recursos auferidos deverão ser utilizados exclusivamente para as finalidades expressas nos
incisos I a V do Art. 60 desta lei.
Art. 64 Nas operações urbanas consorciadas, a utilização da outorga onerosa do direito de
construir será definida em lei específica, bem como os parâmetros máximos e mínimos de
coeficiente e altura em cada intervenção.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 65 A transferência do direito de construir, também denominada transferência de potencial
construtivo, é a autorização expedida pelo Município ao proprietário do imóvel urbano, privado ou
público, para edificar em outro local, ou alienar mediante escritura pública, o potencial construtivo
de determinado lote, para as seguintes finalidades:
I. promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico cultural, natural e ambiental;
II.

programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda e habitação de interesse social;

III.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, e espaços de uso público;

IV.

melhoramentos do sistema viário básico;

V.

proteção e preservação dos mananciais da Região Metropolitana de Curitiba mediante
convênio ou consórcio entre os municípios envolvidos.
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§ 1º O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo definido
na Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo, por limitações relativas a preservação do
patrimônio ambiental ou cultural, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial deste imóvel.
§ 2º O mesmo benefício poderá ser concedido ao proprietário que doar ao Município o seu imóvel,
ou parte dele, para os para os fins previstos nos incisos I a V do "caput" deste artigo.
§ 3º Lei municipal específica estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do
direito de construir ou transferência de potencial construtivo.
Art. 66 As macrozonas onde a transferência do direito de construir poderá ser autorizada são
as seguintes:
I. eixos estruturantes;
II.

eixos de adensamento;

III.

áreas com predominância de ocupação residencial de alta, média e baixa densidade;

IV.

áreas de ocupação mista de alta, média e baixa densidade;

V.

áreas com destinação específica.

Parágrafo Único A transferência do direito de construir ou transferência de potencial construtivo
também poderá ser aplicada nos lotes com testadas para os eixos viários principais e para a
regularização de edificações, desde que garantidas as condições de habitabilidade e de qualidade
ambiental, conforme estabelecido em lei específica.
Art. 67 Os acréscimos máximos ao coeficiente de aproveitamento indicado na legislação de
zoneamento, uso e ocupação do solo, pela transferência de potencial construtivo, serão
proporcionais à infraestrutura existente, conforme o indicado abaixo:
I. eixos estruturantes: até 02 (dois);
II.

eixos de adensamento: até 02 (dois);

III.

áreas de ocupação mista alta, média e baixa densidade: até 02 (dois);

IV.

áreas com predominância de ocupação residencial de alta, média e baixa densidade: até 01
(um);

V.

áreas com destinação específica: até 01 (um).

§ 1º Deverão ser respeitadas as compartimentações das macrozonas, de acordo com o suporte
natural, infraestrutura, densidade, uso e ocupação do solo.
§ 2º Para os terrenos com testada para eixos viários principais, legislação específica poderá indicar
acréscimos máximos de até 1 (um) coeficiente, pela transferência de potencial construtivo, aos
coeficientes de aproveitamento indicados na legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo.
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Art. 68 Serão objetos de regulamentação em lei específica, entre outras:
as condições de aplicação do instrumento;

I.
II.

nos parâmetros de altura máxima;

III.

as densidade máximas admitidas;

IV.

os casos de alterações de usos;

V.

as definições de contrapartida;

VI.
VII.
VIII.

as fórmulas de cálculos;
os casos passíveis de renovação de potencial;
as condições de averbação em registro de Imóveis.

Art. 69 Nas operações urbanas consorciadas, a utilização da transferência do direito de
construir, bem como os parâmetros máximos e mínimos de coeficiente e altura em cada
intervenção, serão definidos em lei específica.

CAPÍTULO VI
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art. 70 A operação urbana consorciada é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas
pelo Município, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e
investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços
públicos, organizando o sistema de transporte coletivo, implantando programas de melhorias de
infraestrutura, sistema viário e de habitações de interesse social.
§ 1º Cada operação urbana consorciada será criada por lei específica, de acordo com as
disposições dos Arts. 32 a 34 da Lei Federal N.º 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade e o previsto neste Plano Diretor.
§ 2º Caberá ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC a coordenação,
acompanhamento e monitoramento de todo projeto de operação urbana consorciada.
§ 3º A operação urbana consorciada pode ser proposta pelo Executivo, ou por qualquer cidadão ou
entidade que nela tenha interesse.
§ 4º No caso de operação urbana consorciada de iniciativa da municipalidade, o Poder Público,
poderá, mediante chamamento em edital, definir a proposta que melhor atenda ao interesse público.
§ 5º No caso de operação urbana consorciada proposta pela comunidade, o interesse público da
operação será avaliado pelo IPPUC, ouvido o órgão colegiado municipal de política urbana.
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Art. 71 Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:
a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e
subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas
decorrente ou o impacto de vizinhança;

I.

II.

a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a
legislação vigente;

III.

a ampliação dos espaços públicos e implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

IV.

a oferta de habitação de interesse social.
Art. 72 As operações urbanas consorciadas têm como finalidades:
implantação de espaços e equipamentos públicos;

I.
II.

otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas
consideradas subutilizadas;

III.

implantação de programas de habitação de interesse social;

IV.

ampliação e melhoria do sistema de transporte público coletivo;

V.

proteção e recuperação de patrimônio ambiental e cultural;

VI.

melhoria e ampliação da infraestrutura e da rede viária;

VII.

dinamização de áreas visando à geração de empregos;

VIII.

reurbanização e tratamento urbanístico de áreas.

Art. 73 A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada deverá conter no
mínimo:
I. definição da área de abrangência e do perímetro da área da intervenção;
II.

finalidade da operação proposta;

III.

programas básicos de ocupação da área e de intervenções previstas;

IV.

estudo prévio de impacto de vizinhança;

V.

programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela
operação;

VI.

contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados
em função da utilização dos benefícios previstos;

VII.

forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da
sociedade civil;
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§ 1º Quando for o caso, a lei específica da operação urbana consorciada também poderá prever:
a) execução de obras por empresas da iniciativa privada, de forma remunerada, dentre outras,
pela concessão para exploração econômica do serviço implantado;
b) solução habitacional dentro de sua área de abrangência, no caso da necessidade de remover
os moradores de áreas de ocupação subnormal e áreas de risco;
c) instrumentos e parâmetros urbanísticos previstos na operação e, quando for o caso,
incentivos fiscais e mecanismos compensatórios para os participantes dos projetos e para
aqueles por ele prejudicados;
d) preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural,
arquitetônico, paisagístico e ambiental;
e) estoque de potencial construtivo adicional;
f) prazo de vigência.
§ 2º Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma do inciso VI do "caput" deste
artigo e da alínea "e" do § 1º, serão aplicados exclusivamente no programa de intervenções,
definido na lei de criação da operação urbana consorciada.
Art. 74 A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão
pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que
serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras e serviços necessários à
própria Operação.
§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas
convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da operação.
§ 2º Apresentado pedido de licença para construir ou para modificar o uso, o certificado de
potencial adicional será utilizado no pagamento da contrapartida correspondente aos benefícios
urbanísticos concedidos que superem os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do
solo, respeitados os limites estabelecidos na lei de cada operação urbana consorciada.
§ 3º A lei deverá estabelecer, entre outros:
a) a quantidade de certificado de potencial adicional de construção a ser emitida,
obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional previsto para a
operação;
b) o valor mínimo do certificado de potencial adicional de construção;
c) as fórmulas de cálculo das contrapartidas;
d) as formas de conversão e equivalência dos certificados de potencial adicional de
construção, em metros quadrados de potencial construtivo adicional e de metros quadrados
de potencial de alteração de uso e porte.
Art. 75 Ficam indicadas as seguintes áreas para as operações urbanas consorciadas:
I. Centro;
II.

Prado Velho;

III.

Parolin;

IV.

Eixos de Adensamento;
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V.
VI.

Unidades de Conservação.
a área da Rodoferroviária e a faixa que inclui as áreas do ramal da RFFSA para Almirante
Tamandaré e terrenos limítrofes, da Rodoferroviária até o limite do Município.

§ 1º Os perímetros das áreas indicadas para as operações urbanas consorciadas, representadas
esquematicamente no Anexo 05 - Operações Urbanas Consorciadas, integrante desta lei, serão
descritos em leis específicas.
§ 2º Além das áreas indicadas neste artigo, poderão ser objeto de operações urbanas consorciadas,
outras áreas a serem definidas em lei específica.
§ 3º Nas áreas definidas para Operações Urbanas Consorciadas o Município terá o Direito de
Preempção, nos termos do disposto no Capítulo III, TÍTULO VI - DOS INSTRUMENTOS DE
POLÍTICA URBANA desta lei.
Art. 76 Nas áreas de operações urbanas consorciadas o coeficiente construtivo máximo do
imóvel não deverá exceder a 4 (quatro), exceto nas áreas que já venham a possuir esse coeficiente,
ou maior, onde será admitido o acréscimo máximo de 02 (dois) coeficientes.
Parágrafo Único Em qualquer caso, poderão ser aplicados os coeficientes máximos admitidos na
legislação que dispõe sobre a outorga onerosa de potencial construtivo.
Art. 77 Imóveis localizados no interior dos perímetros das operações urbanas consorciadas,
são passíveis de receber o potencial construtivo oriundo de imóveis de valor cultural e de áreas
preservação ambiental não inseridos no seu perímetro, desde que disposto na lei específica que
aprovar a operação urbana consorciada.

CAPÍTULO VII
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 78 Fica instituído o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV como instrumento de
análise para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, que
na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou
à comunidade de forma geral, no âmbito do Município.
Art. 79 Os empreendimentos e atividades, privados ou públicos, que dependerão de
elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV - para obter as licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal, serão
definidos em legislação específica.
Art. 80 O EIV será elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindo para análise, no mínimo, os seguintes itens:
I. descrição detalhada do empreendimento;
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II.

delimitação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento ou atividade,
considerando entre outros aspectos:
a) o adensamento populacional;
b) equipamentos urbanos e comunitários;
c) uso e ocupação do solo;
d) valorização imobiliária;
e) geração de tráfego e demanda por transporte público;
f) ventilação e iluminação;
g) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
h) descrição detalhada das condições ambientais

III.

identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento ou atividade, nas fases
de planejamento, implantação, operação e desativação, se for o caso;

IV.

medidas de controle ambiental, mitigadoras ou compensatórias adotadas nas diversas fases,
para os impactos citados no inciso anterior, indicando as responsabilidades pela
implantação das mesmas.

Parágrafo Único - Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis
para consulta, no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado.
Art. 81 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de
Impacto Ambiental - EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental.

CAPÍTULO VIII
DO MONITORAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR
Art. 82 O sistema de monitoramento e controle do Plano Diretor de Curitiba tem por
objetivo organizar e sistematizar as informações municipais para o monitoramento e controle da
implantação do Plano Diretor de Curitiba.
Art. 83 São diretrizes do sistema de monitoramento e controle da implantação do Plano
Diretor de Curitiba:
I. promover a divulgação e utilização das informações relevantes da esfera municipal, de
forma a atender a necessidade do setor público e as demandas da população no
planejamento da cidade;
II.

dar transparência e prestar contas à população das ações governamentais, possibilitando o
controle social;

III.

desenvolver e sistematizar um conjunto de informações estratégicas, essenciais e
necessárias para o conhecimento da realidade em que atua o governo, para a gestão
municipal efetiva e democrática;

IV.

formalizar um grupo gestor da informação municipal de caráter paritário;
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V.

estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, buscando a cooperação entre
agentes públicos e privados, em especial com conselhos setoriais, universidades e
entidades de classe, visando a produção e validação de informações.

Art. 84 Além do disposto no ART. 5º, compete ao IPPUC coordenar, implantar e manter
atualizado um Sistema de Informações físicas, territoriais, sociais e econômicas, integrado por subsistemas constituídos por informadores e usuários de órgãos públicos, concessionárias de serviços
públicos e entidades de classe, tendo por finalidade o acompanhamento do desenvolvimento e
transformações da cidade, para subsidiar as necessárias alterações e complementações deste Plano
Diretor.
§ 1º Os agentes públicos e privados, incluindo os Cartórios de Registro de Imóveis, deverão
fornecer ao Município os dados e informações necessários ao sistema.
§ 2º O Sistema de Informações deverá publicar, periodicamente, as informações analisadas, bem
como colocá-las permanentemente à disposição dos órgãos informadores e usuários.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 85 A implantação da política municipal de Habitação de Interesse Social será de
responsabilidade da Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos e secretarias municipais.
Art. 86 Entende-se por sistema de gestão e controle o conjunto de órgãos, normas, recursos
humanos e técnicos objetivando a coordenação das ações dos setores público e privado, e da
sociedade em geral, a integração entre os diversos programas setoriais e a dinamização e
modernização da ação governamental.
Parágrafo Único O sistema de gestão e controle, conduzido pelo Poder Público Municipal, deverá
garantir a necessária transparência e a participação dos cidadãos e de entidades representativas.
Art. 87 Deverão ser encaminhados à Câmara Municipal projetos de legislação urbanística
compatíveis com as políticas e diretrizes deste Plano Diretor, no prazo máximo de 03 (três) anos
contados a partir de sua vigência.
§ 1º Enquanto não forem aprovadas as legislações complementares compatíveis com as políticas e
diretrizes deste Plano Diretor, continuarão em vigência todas as legislações que tratam de
desenvolvimento urbano, em especial:
I. Lei N.º 9.800, de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Zoneamento, uso e Ocupação
do Solo do Município de Curitiba e dá outras providências;
II.

Lei N.º 9.801, de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre os Instrumentos de Política
Urbana no Município de Curitiba;

III.

Lei N.º 9.802, de 03 de janeiro de 2000, que institui incentivos para a implantação de
Programas Habitacionais de Interesse Social;
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IV.

Lei N.º 9803, de 03 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a Transferência de Potencial
Construtivo;

V.

Lei N.º 9.804, de 03 de janeiro de 2000, que cria o Sistema de Unidades de Conservação
do Município de Curitiba e estabelece critérios e procedimentos para implantação de novas
Unidades de Conservação;

VI.

Lei N.º 9.805, de 03 de janeiro de 2000, que cria o Setor Especial de Conservação
Sanitário Ambiental e dá outras providências;

VII.

Lei N.º 9.806, de 03 de janeiro de 2000, que institui o Código Florestal do Município e dá
outras providências.

§ 2º No mesmo prazo previsto no "caput" deste artigo, o Município instituirá comissão com a
finalidade específica de avaliar e propor as adequações da legislação vigente, correlacionada à
presente lei, bem como a sua consolidação, nos termos da Lei Complementar N.º 95, de 26 de
fevereiro de 1998 e alterações feitas pela Lei Complementar N.º 107, de 26 de abril de 2001.
Art. 88 No prazo máximo de 3 (três) anos, contados a partir da vigência deste Plano Diretor,
deverão ser elaborados, entre outros os seguintes planos, observado o contido no artigo 48:
I. Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado;
II. Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
III. Plano de Desenvolvimento Econômico;
IV. Plano de Desenvolvimento Social;
V. Plano Municipal de Defesa Pública e Defesa Social;
VI. Plano Municipal de Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Parágrafo Único Os Planos indicados neste artigo deverão assegurar a participação direta da
população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade.
Art. 89 O Poder Público Municipal poderá utilizar a urbanização consorciada em
empreendimentos conjuntos da iniciativa privada e dos Poderes Públicos Federal e Estadual,
visando a integração e a divisão de competência e recursos para execução de projetos de interesse
comum.
Parágrafo Único A coordenação dos empreendimentos conjuntos por meio de urbanização
consorciada será do Poder Público Municipal, devendo ser avaliado o interesse público da operação
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 90 Nenhuma edificação reforma, demolição ou obra de qualquer espécie, poderá ser feita
sem prévio licenciamento pelos órgãos competentes da Prefeitura.
§ 1º Os projetos deverão ser elaborados de acordo com os objetivos e diretrizes deste Plano
Diretor e com as normas regulamentares de edificações da Prefeitura Municipal.
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§ 2º As edificações, reformas, demolições ou obras de qualquer espécie, em execução eu
executadas em desacordo com os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor, ou com as normas
regulamentares de edificações ficarão sujeitas a sanções administrativas.
Art. 91 Ficam expressamente revogados os seguintes artigos da Lei N.º 2828, de 10 de agosto
de 1.966:
I. Arts. 3º E 4º;
II.

Arts. 5º A 34;

III.

Arts. 36 A 46;

IV.

Arts. 58 A 64.
Art. 92 Esta lei entra em vigor após 30 (trinta) dias de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 16 de dezembro de 2004.
CASSIO TANIGUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N.º 11.997/2006
"Inclui
como
Zonas
Especiais
Desportivas – ZE-D as áreas que
especifica, e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Ficam incluídas como Zonas Especiais Desportivas ZE-D, as áreas delimitadas no
Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 2º. Os parâmetros de uso dos imóveis integrantes das Zonas Especiais Desportivas - ZED, são os constantes do Quadro XX, anexo à Lei N.º 9.800/2000 de Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo.
Art. 3º. Os parâmetros de ocupação do solo para os imóveis integrantes das Zonas Especiais
Desportivas - ZE-D delimitadas no Anexo I parte integrante desta Lei são os seguintes:
I. coeficiente de aproveitamento = 1(um);
II. taxa de ocupação= 50% (cinquenta por cento);
III. recuo mínimo do alinhamento predial - nas condições das edificações existentes;
IV. altura = 4 pavimentos;
V. taxa de permeabilidade = 25%.
§ 1º. A critério do Conselho Municipal de Urbanismo - CMU, poderão ser autorizadas alturas
maiores, desde que apresentado plano de ocupação da área.
§ 2º. A taxa de permeabilidade poderá ser substituída por mecanismos de contenção de cheias.
Art. 4º. Para os casos em que não forem utilizados os usos estabelecidos para ZE-D, os
parâmetros de uso e ocupação de solo serão os especificados na Lei N.º 9.800/2000 para as zonas e
setores previstos na citada Lei.
Art. 5º. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal de Urbanismo - CMU.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 23 de novembro de 2006.

CARLOS ALBERTO RICHA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
ZONA ESPECIAL DESPORTIVA
Para efeito de delimitação das zonas citadas no artigo 1º, consideram-se os seguintes perímetros:
a) ZONA ESPECIAL DESPORTIVA - CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE - início na
confluência da Av. Getúlio Vargas com Rua Buenos Aires, por esta até a Rua Brasílio
Itiberê, por esta até a Rua Coronel Dulcídio, por esta até a Av. Getúlio Vargas, e por esta até
a Rua Buenos Aires, e por esta até o ponto de início.
b) ZONA ESPECIAL DESPORTIVA - CORITIBA FOOT BALL CLUB - início na
confluência da Rua Ubaldino do Amaral com Rua Amâncio Moro, por esta até a Rua Mauá,
por esta até a Rua 21 de Abril, por esta até a Rua Floriano Essenfelder, por esta até a Rua
Ubaldino do Amaral, e por esta até o ponto de início.
c) ZONA ESPECIAL DESPORTIVA - PARANÁ CLUBE - início na confluência da Rua
Pedro de Araújo Franco com a Rua Engenheiro Rebouças, por esta até a Rua Colorado, por
esta até a Av. Doutor Dario Lopes dos Santos, por esta até a Rua Pedro de Araújo Franco, e
por esta até o ponto de início.
d) ZONA ESPECIAL DESPORTIVA - PARANÁ CLUBE - BOQUEIRÃO - início na
confluência da Rua Januário Alves de Souza com a Rua Pastor Antônio Polito, por esta até a
Rua Angelina Legat Pasini, por esta até a Rua Padre Estanislau Trzebiatowski, por esta até a
Rua Januário Alves de Souza, e por este até o ponto de início.
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LEI N.º 12.450/2007
"Institui como Zonas Especiais de
Interesse Social - ZEIS as áreas que
especifica e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Ficam incluídas como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, as áreas
delimitadas nos Anexos I e II, parte integrante desta lei.
Art. 2º. Para efeito desta lei, consideram-se Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, as
áreas do território municipal, destinadas à recuperação urbanística e ambiental e à regularização
fundiária de ocupação irregular já existente para implantação de habitações de interesse social, de
equipamentos sociais e culturais, de espaços públicos, serviços e comércio de caráter local.
Art. 3º. Na recuperação, regularização fundiária e urbanização dos imóveis integrantes das
Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, e na implantação de habitações de interesse social,
mediante normas especiais de urbanização, ocupação e uso do solo, além das diretrizes
estabelecidas para a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, previstas no ART. 27 da
Lei N.º 11.266, de 16 de dezembro de 2004, serão observadas:
I. a situação socioeconômica da população;
II.

as restrições ambientais indicadas por impacto ambiental, nos termos da Lei Federal N.º
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade;

III.

a participação da comunidade de moradores durante o desenvolvimento de todas as etapas
das medidas a que se refere o caput deste artigo.

Art. 4º. As normas de urbanização e os parâmetros de ocupação e uso do solo para os imóveis
integrantes das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, serão objeto de projeto de lei de
iniciativa do Poder Executivo.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 25 de outubro de 2007.

CARLOS ALBERTO RICHA
PREFEITO MUNICIPAL
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VILA FORMOSA
ANEXO I À LEI N.º 12.450
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ANEXO I
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Prefeitura Municipal de Curitiba
VILA PAROLIN
ANEXO II A LEI N.º12.450
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ANEXO II
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LEI N.º 12.767/2008
"Define a localização dos Polos no trecho sul
do Setor Especial da BR-116 - SE-BR-116, cria
incentivos construtivos para terrenos situados
nos Polos, no SE-BR-116 e na zona de
transição da BR-116 - ZT-BR-116 e dá outras
providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O Setor Especial da BR-116 - SE-BR-116 é um eixo de crescimento complementar da
estruturação urbana, de ocupação mista e de média-alta densidade habitacional e compreende as áreas
demarcadas no mapa de zoneamento anexo à Lei N.º 9.800, de 3 de janeiro de 2000.
Art. 2º. Os Polos do trecho sul do SE-BR-116, também denominados Polos da Linha Verde, são
áreas de ocupação e paisagem diferenciados de média e alta densidades onde se pretende adensamento,
verticalização e ocupação de usos mistos, identificados por edifícios de altura livre.
§ 1º. Para efeitos desta lei entende-se como trecho sul do Setor Especial da BR-116 a área compreendida
entre a Av. Comendador Franco e o Pinheirinho.
§ 2º. A delimitação das áreas que compõem os Polos de que trata o caput deste artigo, inclui os imóveis
localizados nas primeiras quadras das intersecções da rodovia com os binários de tráfego, bem como o
Núcleo Empresarial do Tecnoparque e a área de dinamização do Pinheirinho, conforme mapas constantes
dos Anexos I, II, III e IV integrantes desta lei.
§ 3º. Os parâmetros de uso e ocupação do solo para os Polos da Linha Verde são os constantes do
Quadro XXVI, parte integrante da Lei N.º 9.800, de 2000.
Art. 3º. A título de incentivo ao adensamento, verticalização, renovação dos usos existentes e
otimização da infraestrutura instalada, os terrenos situados nos Polos da Linha Verde com testada para a
rodovia e no SE-BR-116 poderão obter acréscimo de potencial construtivo oriundo de outorga onerosa do
direito de construir (solo criado) ou transferência do direito de construir.
§ 1º. O valor da concessão de potencial construtivo por outorga onerosa do direito de construir,
independentemente do uso da edificação, será calculado em função do potencial construtivo total a ser
utilizado no empreendimento, nos termos da Lei N.º 9.802, de 2000, conforme os índices indicados no
Quadro I, anexo e integrante desta lei.
§ 2º. O acréscimo de potencial construtivo por transferência do direito de construir, dos terrenos situados
nos Polos, com testada para a rodovia, será calculado nos termos da Lei N.º 9.803, de 2000, em função
dos índices ou fator de correção definidos no Decreto N.º 625/2004, Anexos I e II, para o SE-BR-116,
conforme o uso do empreendimento.
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§ 3º. Para incentivo à preservação de bosques e áreas verdes no Município, os empreendimentos poderão
utilizar integralmente o mecanismo de transferência do potencial construtivo das áreas de Unidades de
Conservação, Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM, Unidades de Interesse de
Preservação e outros, independentemente do uso da edificação, nos termos da Lei N.º 9.803, de 2000.
§ 4º. Os trâmites para concessão do potencial construtivo por outorga onerosa do direito de construir (solo
criado) e transferência do direito de construir devem atender aos trâmites definidos em decretos
regulamentadores específicos.
Art. 4º. Para efeito do cálculo do potencial construtivo dos terrenos localizados nos Polos e demais
terrenos do SE-BR-116, que possuam testadas para a rodovia e área mínima de 2.000m² (dois mil metros
quadrados), não serão computadas:
I. as áreas destinadas a usos comerciais e de serviços, correspondentes a até 10% (dez por cento) da
área computável total do empreendimento;
II.

as áreas destinadas a estacionamento, localizadas no pavimento térreo ou acima e protegidos da
via pública, correspondentes a até 15% (quinze por cento) da área computável total do
empreendimento.

Art. 5º. A título de incentivo à otimização do uso da infraestrutura instalada, na Zona de Transição
da BR-116 - ZT-BR-116, para os empreendimentos de Habitação Coletiva e Habitação Transitória 1, com
unidades habitacionais de, no máximo, 60m² (sessenta metros quadrados) de área privativa, o cálculo da
outorga onerosa deverá corresponder a:
I. para o acréscimo de coeficiente de aproveitamento e altura máxima: 60% (sessenta por cento) do
valor de mercado da fração ideal de solo acrescida como incentivo;
II.

para o acréscimo apenas da altura máxima: 12% (doze por cento) do valor de mercado da fração
ideal de solo correspondente à área construída nos pavimentos superiores à altura máxima
prevista na Lei de Zoneamento e Uso do Solo.

§ 1º. Para os empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, ou similar, o cálculo da
outorga onerosa do direito de construir deverá corresponder a 20% (vinte por cento) do valor de mercado
da fração ideal de solo acrescida como incentivo para o acréscimo de coeficiente de aproveitamento e
altura; e 5% (cinco por cento) para o acréscimo apenas em altura.
§ 2º. Para os empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial - PAR ou similar em terrenos
da COHAB-CURITIBA, o valor deverá ser equivalente ao lote padrão mínimo do Município de Curitiba.
Art. 6º. Na área do Núcleo Empresarial do Tecnoparque poderão ser estabelecidos, em
regulamentação específica, padrões diferenciados de ocupação e de valor de concessão do potencial
construtivo, para caracterização e consolidação de um "Parque Tecnológico", de acordo com Plano de
Ocupação do Tecnoparque aprovado pelo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba IPPUC.
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Art. 7º. Para melhor adequação do entorno da Linha Verde, fica criado o Setor Especial de
Transição da BR-116 - ST-BR-116, conforme delimitado em mapa constante do Anexo V integrante desta
lei, com parâmetros construtivos iguais aos da ZT- BR-116 e para os terrenos com testada para a rodovia,
até a profundidade de 100m (cem metros), parâmetros iguais aos do SE-BR-116, ambos com os
benefícios instituídos nesta lei para as áreas correspondentes.
Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 5 de junho de 2008.

CARLOS ALBERTO RICHA
PREFEITO MUNICIPAL
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QUADRO I

Índices para o cálculo da outorga onerosa do direito de construir nos termos da Lei N.º 9.802/2000,
em lotes com área mínima de 2.000m² (dois mil metros quadrados) e testada para a Rodovia BR476 (antiga BR-116) situados nos Polos e no Setor Especial da BR-116 - SEBR-116.

Zona que recebe o
Potencial

POLOS DA LINHA
VERDE
e
SE-BR-116

Coeficiente Construtivo
do Empreendimento

Percentual do valor de mercado da fração
ideal de solo acrescida como incentivo
para o cálculo da outorga onerosa do
direito de construir nos termos da Lei N.º
9.802/2000
para o acréscimo de
coeficiente e
pavimentos

até 2 (dois).

75%

Maior que 2 (dois) e até 3
(três).

Proporcionalmente de
65 a 50%

igual a 3 (três), com uso
misto e tendo no mínimo 1
(um) coeficiente de uso
(1)
diversificado.

para o acréscimo
somente de
pavimentos

12%

40%

Nota: (1) Os usos destinados a comércio e serviços indicados no ART. 4º poderão ser admitidos no cálculo deste
coeficiente diversificado
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LEI N.º 12.816/2008
"Dispõe sobre o Programa Municipal de
Habitação de Interesse Social - PMHIS, cria o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social - FMHIS, altera dispositivos da Lei
Municipal N.º 9.802, de 3 de Janeiro de 2000."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 1º. O Programa Municipal de Habitação de Interesse Social - PMHIS, a ser executado em
consonância com a Política Municipal de Habitação de Interesse Social estabelecida no Art. 27 da Lei
Municipal N.º 11.266, de 16 de dezembro de 2004, com a Lei Federal N.º 11.124, de 16 de junho de 2005
e com o Decreto Federal N.º 5.796, de 06 de junho de 2006, tem como objetivos:
I. promover o acesso à habitação, com prioridade para a população de menor renda;
II.

integrar os projetos habitacionais com os investimentos em saneamento, infraestrutura viária e de
transportes, e demais serviços urbanos;

III.

promover a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo as disparidades sociais;

IV.

propiciar a ocupação do espaço urbano de forma racional e harmônica com o Plano Diretor,
respeitando as regras de planejamento urbano, a proteção e a recuperação ambiental e os
aspectos sociais e culturais;

V.

economizar meios e racionalizar recursos, observando o critério de auto-sustentabilidade
econômico-financeira dos projetos habitacionais;

VI.

articular e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que desempenhem funções no campo da
habitação de interesse social;

VII.

incentivar a participação da iniciativa privada na solução dos problemas de habitação e ocupação
do espaço urbano;

VIII.
IX.

democratizar os procedimentos e processos decisórios;
adotar mecanismos de acompanhamento e controle social do desempenho dos programas
habitacionais;
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X.

promover a inserção da população no processo de solução dos problemas de habitação e
ocupação do espaço urbano, disseminando informações e orientações, em especial quanto aos
direitos e deveres dos cidadãos;

XI.

empregar formas alternativas de produção e de acesso à moradia, através do incentivo à pesquisa
e ao desenvolvimento tecnológico, objetivando novas técnicas de produção, construção,
comercialização e distribuição de habitações;

XII.

viabilizar a reserva de terras urbanas, necessária à implementação de programas habitacionais.

Art. 2º. O PMHIS terá na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP, o seu órgão gestor e será
executado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT.
Art. 3º. Compete à SMOP, no âmbito do PMHIS:
I. orientar a ação integrada dos órgãos públicos e da iniciativa privada, para consecução dos
objetivos do PMHIS;
II. estimular a discussão e o desenvolvimento de soluções habitacionais e de ocupação urbana;
III. promover a articulação do PMHIS com as políticas públicas municipais, estaduais e federais;
IV. propor ações do Município no âmbito habitacional;
V. elaborar, acompanhar e avaliar a execução dos planos e projetos habitacionais de interesse
social;
VI. captar recursos, mesmo sob a forma de bens imóveis, para subsidiar o PMHIS;
VII. propor convênios, contratos de gestão e parcerias com entidades públicas ou privadas, inclusive
instituições financeiras, para a consecução dos objetivos do PMHIS;
VIII. administrar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS, instituído no ART. 6º desta lei, prestando contas e apresentando relatórios periódicos ao
respectivo Conselho Gestor.
Art. 4º. Compete à COHAB-CT, nos termos de contrato de gestão a ser firmado com o
Município de Curitiba, por meio da Secretaria do Governo Municipal:
I. executar planos e projetos do PMHIS;
II.

identificar os problemas e demandas habitacionais;

III.

manter cadastro classificado de potenciais beneficiários do PMHIS;

IV.

elaborar projetos e propor soluções para o PMHIS;

V.
VI.

propor fontes alternativas de recursos para financiar as soluções habitacionais;
prestar assistência técnica para questões habitacionais;
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VII.

intermediar a comunicação entre os potenciais beneficiários do PMHIS e o Município de
Curitiba;

VIII.

disseminar informações e orientações relativas à solução dos problemas de habitação e ocupação
do espaço urbano;

IX.

desenvolver e estimular pesquisas e estudos para solução dos problemas habitacionais.

Art. 5º. Competirá ainda à COHAB-CT, mediante contratos de gestão específicos:
I. executar as obras de implantação dos projetos produzidos com recursos oriundos do Município
de Curitiba, originários ou não do FMHIS;
II.

comercializar ou locar as unidades habitacionais produzidas com recursos oriundos da Prefeitura
Municipal de Curitiba, originários ou não do FMHIS;

III.

administrar os créditos oriundos da comercialização referida no inciso II;

IV.

promover as ações judiciais necessárias à cobrança ou recuperação dos créditos referidos no
inciso III, inclusive aquelas tendentes à resolução dos respectivos contratos e retomada dos
correspondentes imóveis.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 6º. Fica instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, vinculado à
SMOP, de natureza contábil, destinado a apoiar e suportar financeiramente o PMHIS.
Art. 7º. O FMHIS terá contabilidade própria, realizada pela SMOP, de forma direta ou delegada,
que registrará todos os atos e fatos a ele pertinentes.
Art. 8º. Os recursos do FMHIS serão aplicados em ações vinculadas aos programas de habitação de
interesse social que contemplem:
I. aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades
habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II.

regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;

III.

produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

IV.

implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos complementares aos
programas habitacionais de interesse social;

V.
VI.

aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou
periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
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VII.

aquisição de terrenos para programas de habitação de interesse social;

VIII.

realização de estudos e pesquisas voltadas ao conhecimento das necessidades habitacionais e ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento de método de gestão e tecnologias, para a melhoria da
qualidade e a redução dos custos das unidades habitacionais;

IX.

capacitação dos beneficiários e agentes promotores, com vistas à implementação dos programas
e ações previstos em lei;

X.

contratação de assistência técnica para implementação de programas, projetos e ações
habitacionais de interesse social;

XI.

concessão de subsídios para projetos e ações habitacionais de interesse social;

XII.

custear a cessão não onerosa por tempo determinado de unidades habitacionais às famílias que
comprovadamente não tenham condições de arcar com os custos de moradia;

XIII.

custear o pagamento mensal ou total das prestações de financiamentos concedidos pela COHABCT, cujos mutuários comprovadamente não tenham capacidade de pagamento;

XIV.

custear outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS.

§ 1º. Os recursos do FMHIS deverão ser aplicados em projetos habitacionais localizados no Município de
Curitiba.
§ 2º. Será admitida a utilização dos recursos do FMHIS em programas habitacionais de municípios da
Região Metropolitana de Curitiba, desde que para fazer frente às regularizações fundiárias provenientes
do Município de Curitiba.
Art. 9º. Os recursos do FMHIS serão depositados em instituição financeira oficial, em conta
vinculada denominada "Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS", sendo
movimentados e gerenciados pela SMOP.
Art. 10. Constituirão recursos do FMHIS:
I. os provenientes de dotação orçamentária própria;
II. os provenientes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS;
III. os provenientes de captação de recursos estaduais, federais ou internacionais;
IV. as receitas operacionais e patrimoniais decorrentes de operações realizadas com recursos do
FMHIS, inclusive multas, juros e acréscimos legais quando devidos nas operações;
V. as receitas advindas do pagamento de prestações por parte dos mutuários beneficiados pelos
programas desenvolvidos com recursos do FMHIS;
VI. as receitas advindas da venda de imóveis componentes do seu patrimônio;

159
VII. as receitas provenientes da venda ou transferência de potencial construtivo, previstos na Lei
Municipal N.º 9.802, de 3 de janeiro de 2000;
VIII. os bens imóveis recebidos pelo Município, através de dação em pagamento, doação ou outra
forma em direito admissível e os transferidos por pessoas jurídicas de direito privado, destinados
à implantação de projetos de habitação de interesse social, devidamente atribuídos ao FMHIS
mediante Decreto do Poder Executivo;
IX. as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e de
entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
X. outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
Parágrafo Único - O FMHIS integrará o orçamento do Município e observará na sua elaboração e
execução, as determinações estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 11. A gestão dos recursos do FMHIS será orientada pelo seu Conselho Gestor.
Art. 12. O Conselho Gestor do FMHIS, de caráter deliberativo, será composto de forma paritária
pelos seguintes membros:
I. o Secretário Municipal de Obras Públicas, que lhe presidirá;
II.

1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;

III.

1 (um) representante da COHAB-CT;

IV.

1 (um) representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;

V.
VI.
VII.

I.

II.

1 (um) representante da Câmara Municipal de Curitiba;
1 (um) representante do setor produtivo da construção civil;
2 (dois) representantes dos movimentos populares.
Art. 13. Compete ao Conselho Gestor do FMHIS:
fixar as diretrizes e prioridades na alocação de recursos do FMHIS, observado o disposto nesta
lei e demais normas regulamentadoras;
aprovar os projetos de alocação de recursos do FMHIS;

III.

estabelecer a política de subsídios a serem utilizados na promoção do acesso à moradia,
observados os parâmetros e diretrizes da Lei Federal N.º 11.124, de 2005;

IV.

definir os critérios para concessão dos benefícios, com base em requisitos socioeconômicos
objetivos;

V.

definir as condições básicas de empréstimos e financiamentos com recursos do FMHIS, na forma
da lei;
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VI.

acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas habitacionais em que haja
alocação de recursos do FMHIS;

VII.

dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas
matérias de sua competência;

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

aprovar as contas do FMHIS;
propor a realização de audiências públicas;
fixar a remuneração do agente executor das ações e empreendimentos vinculados ao FMHIS;
praticar os demais atos necessários à gestão dos recursos do FMHIS e exercer outras atribuições
que forem conferidas em regulamento;
elaborar seu Regimento Interno.

Art. 14. As deliberações do Conselho Gestor serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo
ao seu Presidente o voto de qualidade.
Art. 15. Os representantes dos movimentos populares no Conselho Gestor do FMHIS serão
indicados pelas entidades populares ligadas às questões habitacionais, nos termos de regulamento próprio,
garantindo o princípio democrático de escolha.
§ 1º Não poderão ser eleitos dois conselheiros titulares provenientes da mesma entidade popular.
§ 2º O mandato dos conselheiros representantes dos movimentos populares será de 2 (dois) anos,
admitida uma única recondução.
§ 3º Para cada conselheiro titular deverá ser indicado 1 (um) membro suplente, com idêntico mandato.
Art. 16. A função de conselheiro gestor não será remunerada, sendo considerada de relevante
interesse público.
Art. 17. Compete ao Município proporcionar condições para o pleno e regular funcionamento do
Conselho Gestor do FMHIS, fornecendo o suporte técnico e administrativo necessário.

CAPÍTULO III
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 18. Os benefícios concedidos com recursos do FMHIS poderão ser representados por:
I. subsídios financeiros, suportados pelo FMHIS, destinados a complementar a capacidade de
pagamento das famílias beneficiárias, respeitados os limites financeiros e orçamentários;
II.

equalização, a valor presente, de operações de crédito, realizadas por instituições financeiras
autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil;
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III.

outros benefícios não caracterizados como subsídios financeiros, destinados a reduzir ou cobrir o
custo de construção ou aquisição de moradias, decorrentes ou não de convênios firmados entre o
poder público local e a iniciativa privada.

Art. 19. Para a concessão dos benefícios de que trata o ART. 18 desta lei serão observadas as
seguintes diretrizes:
I. identificação dos beneficiários dos programas realizados no âmbito do PMHIS no cadastro
nacional de que trata o inciso VII do ART. 14 da Lei Federal N.º 11.124, de 2005, de modo a
controlar a concessão dos benefícios;
II.

valores de benefícios inversamente proporcionais à capacidade de pagamento das famílias
beneficiárias;

III.

utilização de metodologia estabelecida pelo Conselho Gestor do FMHIS para o estabelecimento
dos parâmetros relativos aos valores dos benefícios, à capacidade de pagamento das famílias e
aos valores máximos dos imóveis;

IV.

concepção do benefício como pessoal e intransferível, concedido com a finalidade de
complementar a capacidade de pagamento do beneficiário para o acesso à moradia, ajustando-a
ao valor de venda do imóvel ou ao custo do serviço de moradia, compreendido como retribuição
de uso, aluguel, arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação;

V.

impedimento de concessão de benefícios de que trata o ART. 18 desta lei a proprietários,
promitentes compradores, arrendatários ou cessionários de imóvel residência;

VI.

atribuição dos benefícios que trata o ART. 18 desta lei apenas uma única vez por beneficiário,
excetuados os casos de recuperação de benefício anteriormente perdido segundo as normas que
forem estabelecidas pelo Conselho Gestor do FMHIS.

Parágrafo Único Outras diretrizes para a concessão de benefícios no âmbito do PMHIS poderão ser
definidas pelo Conselho Gestor do FMHIS.

I.

II.

Art. 20. Perderá o benefício concedido com base na presente lei, o beneficiário que:
inadimplir o correspondente contrato de financiamento além dos limites fixados pelo Conselho
Gestor do FMHIS;
alienar, transferir, locar, ou ceder a qualquer título, oneroso ou não, definitiva ou
temporariamente, o imóvel vinculado ao FMHIS ou sua posse, salvo se para ascendente ou
descendente seu, a título não oneroso.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 21. O § 2º do ART. 2º da Lei N.º 9.802, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2º Os critérios para implantação de loteamento de interesse social em parceria com a
iniciativa privada, assim como o percentual da área do loteamento a ser transferido ao
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Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, serão estabelecidos em
regulamentação específica." (NR)
Art. 22. O § 3º e o caput do ART. 3º da Lei N.º 9.802, de 2000, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3º. Para a obtenção do incentivo construtivo o interessado transferirá ao Município, à
conta do FMHIS, imóvel urbano destinado a programa habitacional de interesse social."
(NR)
"§ 3º. Fica facultado ao interessado o pagamento em dinheiro, como recursos destinados ao
FMHIS." (NR)
Art. 23. O Art. 4º da Lei N.º 9.802, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º. Para efeito de obtenção do incentivo construtivo, em qualquer hipótese, o
interessado deverá transferir ao Município, à conta do FMHIS, no mínimo imóvel urbano
com dimensões não inferiores ao menor lote padrão do Município de Curitiba." (NR)
Art. 24. O Art. 6º da Lei N.º 9.802, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º Formalizada a transferência dos terrenos ou pagas as importâncias em dinheiro ao
Município, será o potencial concedido e incorporado ao terreno." (NR)
Art. 25. Fica extinto o Fundo Municipal de Habitação - FMH, criado pela Lei Municipal N.º 7.412,
de 12 de fevereiro de 1990.
§ 1º. O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a destinação do patrimônio do FMH e dos
créditos vigentes.
§ 2º. Os recursos orçamentários destinados ao FMH serão remanejados, mediante crédito adicional
especial, para o FMHIS.
Art. 26. Em observância aos Arts. 19, inciso V, e 72, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de
Curitiba, fica o Prefeito Municipal autorizado a, de forma direta ou mediante delegação, proceder à
comercialização das unidades produzidas com recursos do FMHIS, segundo critérios objetivos, gerais,
isonômicos e que atendam as finalidades sociais do PMHIS para a escolha do adquirente.
Art. 27. Fica a COHAB-CT autorizada a emitir a escritura e liberar os ônus dos imóveis já quitados
na forma da Lei Federal N.º 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e com negativa de cobertura emitida
pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS.
§ 1º. A liberação tratada neste artigo deverá ser precedida de análise e aprovação específica por comissão
interna da COHAB-CT criada para este fim.
§ 2º. Os custos decorrentes da liberação tratada neste artigo deverão ser absorvidos pela COHAB-CT.
Art. 28. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária específica.
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Art. 29. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias
a contar da data de sua publicação.
Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 1º de julho de 2008.

CARLOS ALBERTO RICHA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI N.º 13.909/2011
“Aprova a Operação Urbana Consorciada
Linha Verde, estabelece diretrizes urbanísticas
para a área de influência da atual Linha
Verde, desde o bairro Atuba até os bairros
Cidade Industrial de Curitiba - CIC e
Tatuquara, cria incentivos por meio de
instrumentos de política urbana para sua
implantação, institui o grupo gestor, a
comissão executiva e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DO CONCEITO E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES

SEÇÃO I
DO CONCEITO
Art. 1º Fica aprovada a Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que compreende um conjunto de
intervenções coordenadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, com a participação de entidades
representativas da sociedade civil, visando a melhoria e transformação urbanística, ambiental e social na área
de influência do programa.
§ 1º A utilização dos dispositivos previstos na presente lei, além do pagamento da contrapartida, que se
dará exclusivamente conforme o disposto no Art. 13, deverá observar rigorosamente as diretrizes e restrições
urbanísticas contidas nesta lei e em sua regulamentação.
§ 2º Fica delimitada a área objeto da Operação Urbana Consorciada Linha Verde pelo perímetro assinalado
no Mapa da Cidade contido no Anexo I, parte integrante desta lei, e de acordo com a descrição contida no
Anexo II.
Art. 2º Com o objetivo de tratar de forma diferenciada as desigualdades existentes na região e
privilegiando as funções urbanas relacionadas com a distribuição espacial da população, das atividades
econômicas e sociais, da oferta de infraestrutura e de serviços urbanos, são criados os seguintes setores:
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I.

SETOR NORTE - delimitado pelo perímetro descrito no Anexo III, parte integrante desta lei,
composto pelas seguintes zonas e setores de uso:
a) Polo da Linha Verde (POLO - LV) - 1, 2 e 3;
b) Setor Especial da Linha Verde (SE-LV) - 1, 2 e 3;
c) Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) - 1, 2, 3, 4 e 5;
d) Zona Residencial 4 (ZR-4) - 1, delimitados pelos perímetros descritos no Anexo IV.

II.

SETOR CENTRAL - delimitado pelo perímetro descrito no Anexo III, composto pelas seguintes
zonas e setores de uso:
a) Polo da Linha Verde (POLO - LV) - 4, 5, 6 e 7;
b) Setor Especial da Linha Verde (SE-LV) - 4 e 5;
c) Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) - 6, 7, 8, 9 e 10;
d) Zona Especial Desportiva (ZED);
e) Zona Residencial 4 (ZR-4) - 2, delimitados pelos perímetros descritos no Anexo IV,
respectivamente.

III.

SETOR SUL - delimitado pelo perímetro descrito no Anexo III, composto pelas seguintes zonas
e setores de uso:
a) Polo da Linha Verde (POLO - LV) - 8, 9, 10, 11 e 12;
b) Setor Especial da Linha Verde (SE-LV) - 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
c) Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) - 11 e 12;
d) Zona Residencial 4 (ZR-4) - 3;
e) Zona de Serviço 2 (ZS-2);
f) Zona Industrial (ZI), delimitados pelos perímetros descritos no Anexo IV, respectivamente.
SEÇÃO II
DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES

Art. 3º O Programa de Intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento urbano e preservando a
qualidade ambiental da região, tem por objetivo a requalificação urbanística e ambiental, a complementação
do sistema viário e de transportes, priorizando o transporte coletivo, a drenagem, a oferta de espaços livres
de uso público com tratamento paisagístico, ciclovias e regularização fundiária das áreas de ocupação
irregular. As obras e intervenções a serem realizadas são as seguintes:
I.

desapropriações para a realização das obras necessárias à implementação da Operação Urbana
Consorciada aprovada nesta lei.

II.

conclusão e adequação da Linha Verde:
a) conclusão da Linha Verde em toda a sua extensão, com os complementos viários necessários;
b) implantação de transposições ao longo da Linha Verde;
c) implantação de conexões às ruas transversais de acesso à Linha Verde;
d) implantação de complexo viário, com pontes, interligando a Linha Verde com as vias
marginais do Rio Belém;
e) implantação das vias locais margeando a Linha Verde.

III.

relocação de moradias em áreas de risco, de preservação ambiental e em situação de
vulnerabilidade;
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IV.

implantação de áreas verdes e de espaços públicos compatíveis com a dinâmica de desenvolvimento
da região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de áreas de lazer e de circulação segura
para pedestres;

V.

criação de condições ambientais diferenciadas nos espaços públicos, mediante a arborização,
implantação de mobiliário urbano e comunicação visual;

VI.

reurbanização de vias existentes, implantação de novas vias e trechos de ciclovia, considerando
pavimentação, drenagem, sinalização viária, iluminação pública, paisagismo, arborização de
calçadas e construção de canteiros;

VII.

recuperação, ampliação e implantação de novas redes de coleta e destinação final de esgotamento
sanitário e drenagem de águas pluviais;

VIII.

construção de edificações destinadas a equipamentos públicos para atendimento da população e à
administração municipal;

IX.

implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para pontos de ônibus, lixeiras, totens
informativos, painéis informativos, cabines de acesso a internet, bancos de praças, bicicletário;

X.

implantação de outras obras e ações necessárias para a consecução dos objetivos desta Operação
Urbana Consorciada.

Parágrafo Único Os investimentos necessários para implantação do Programa de Intervenções, inclusive
para o pagamento das desapropriações e das obras necessárias, serão oriundos de recursos auferidos pela
Operação Urbana Consorciada Linha Verde, nos termos desta Lei, bem como de verbas orçamentárias e
financiamentos.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 4º A Operação Urbana Consorciada Linha Verde tem como objetivos gerais:
I.

promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes urbanísticas, visando à valorização dos
espaços de vivência e de uso público;

II.

desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que vive em área de ocupação
irregular ou em situação de vulnerabilidade, com previsão de relocação das famílias,
melhoramentos e reurbanização das áreas degradadas;

III.

criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com parâmetros urbanísticos compatíveis
com as tendências e potencialidades dos lotes inclusos no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Linha Verde, visando alcançar as transformações urbanísticas e ambientais desejadas;

IV.

incentivar a mescla de usos para estimular a dinâmica urbana;
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V.

dotar o perímetro da Operação Urbana Consorciada de qualidades urbanísticas e ambientais
compatíveis com os adensamentos propostos;

VI.

criar condições para que proprietários, moradores e investidores participem da transformação
urbanística objetivada pela presente Operação Urbana Consorciada;

VII.

implantar os melhoramentos viários constantes do Programa de Intervenções descrito no Art. 3º
desta lei, em especial a conclusão da Linha Verde, preservando a qualidade de vida do seu entorno
mediante a ampliação das áreas verdes e de lazer, com tratamento paisagístico;

VIII.
IX.

garantir a permeabilidade do solo mediante concessão de incentivos construtivos;
prever nas novas edificações a implantação de mecanismos de contenção de cheias visando a
retenção das águas pluviais.

SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS, PARÂMETROS CONSTRUTIVOS, INCENTIVOS E
LIMITAÇÕES URBANÍSTICAS
Art. 5º Para o perímetro da área delimitada pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde, ficam
definidos os seguintes setores e zonas de uso:
I.

Polo da Linha Verde (POLO - LV) - compreende as áreas de ocupação diferenciada de média e alta
densidade onde se pretende adensamento, verticalização e predominância de usos comerciais e de
serviços, com edificações de altura livre. Composto pelas áreas numeradas de 1 a 12, conforme
assinalado no Mapa da Cidade contido no Anexo I, cujos perímetros se encontram delimitados de
acordo com a descrição contida no Anexo IV, parte integrante desta Lei;

II.

Setor Especial da Linha Verde (SE-LV) - compreende um eixo de adensamento localizado ao longo
da Linha Verde, entre os Polos, onde se pretende ocupação diferenciada de média e alta densidade,
verticalização e predominância de uso residencial, com edificações de altura livre. Composto pelas
áreas numeradas de 1 a 11, conforme assinalado no Mapa da Cidade contido no Anexo I, cujos
perímetros se encontram delimitados de acordo com a descrição contida no Anexo IV, parte
integrante desta lei;

III.

Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) - compreende as áreas limítrofes ao Setor Especial da
Linha Verde (SE-LV) e Polos da Linha Verde (POLOS - LV), caracterizando-se como zona de
amenização do impacto de uso e ocupação do solo, onde se pretende ocupação de média densidade
e verticalização limitada, com predominância de uso residencial. Composta pelas áreas numeradas
de 1 a 12, conforme assinalado no Mapa da Cidade contido no Anexo I, cujos perímetros se
encontram delimitados de acordo com a descrição contida no Anexo IV, parte integrante desta lei;

IV.

Zona Especial Desportiva (ZED) - compreende um grande espaço físico cuja ocupação se
caracteriza pela existência de edificações e equipamentos de uso institucional, voltados às
atividades desportivas, onde se pretende ocupação com predominância de uso comunitário,
habitação transitória e comercial, com verticalização limitada. O perímetro da ZED se encontra
assinalado no Mapa da Cidade contido no Anexo I e delimitado de acordo com a descrição contida
no Anexo IV, parte integrante desta lei;
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V.

Zona Residencial 4 (ZR-4) - compreende as áreas limítrofes ao Setor Estrutural, definido pela Lei
Municipal N.º 9.800 / 2000 e se caracteriza como zona de amenização do impacto de uso e
ocupação do solo, onde se pretende ocupação de média densidade e verticalização limitada, com
predominância de uso residencial. Composta pelas áreas numeradas de 1 a 3, conforme assinalado
no Mapa da Cidade contido no Anexo I, cujos perímetros se encontram delimitados de acordo com
a descrição contida no Anexo IV, parte integrante desta lei;

VI.

Zona de Serviço 2 (ZS-2) - compreende as áreas ao longo da rodovia BR-476, destinadas à
implantação de atividades comerciais e de serviços gerais, que devido ao seu porte e natureza,
exijam confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado. O perímetro da ZS-2
se encontra assinalado no Mapa da Cidade contido no Anexo I e delimitado de acordo com a
descrição contida no Anexo IV, parte integrante desta lei;

VII.

Zona Industrial - ZI - compreende as áreas ao longo da rodovia BR-476, destinadas à implantação
de atividades industriais. O perímetro da ZI se encontra assinalado no Mapa da Cidade contido no
Anexo I e delimitado de acordo com a descrição contida no Anexo IV.

Art. 6º Para efeitos de aplicação dos fatores de equivalência contidos na tabela II, do Art. 14, as áreas
integrantes dos setores referidos no Art. 2º, ficam divididas nos seguintes Sub-Setores:
I.

SETOR NORTE:
a) Sub-Setor: Polos - 1: compreendido pelos Polos da Linha Verde (POLO - LV) - 1, 2 e 3;
b) Sub-Setor: Área Diretamente Beneficiada - 1: compreendido pelos Setores Especiais da Linha
Verde (SE-LV) - 1, 2 e 3;
c) Sub-Setor: Área Indiretamente Beneficiada - 1: compreendido pelas Zonas de Transição da
Linha Verde (ZT - LV) - 1,2,3,4 e 5 e pela Zona Residencial 4 (ZR-4) - 1;

II.

SETOR CENTRAL:
a) Sub-Setor: Polos - 2: compreendido pelos Polos da Linha Verde (POLO - LV) - 4, 5, 6 e 7;
b) Sub-Setor: Área Diretamente Beneficiada - 2: compreendido pelos Setores Especiais da Linha
Verde (SE-LV) - 4 e 5;
c) Sub-Setor: Área Indiretamente Beneficiada - 2: compreendido pelas Zonas de Transição da
Linha Verde (ZT-LV) - 6, 7, 8, 9 e 10, pela Zona Residencial 4 (ZR-4) - 2 e pela Zona Especial
Desportiva (ZED);

III. SETOR SUL:
a) Sub-Setor: Polos - 3: compreendido pelos Polos da Linha Verde (POLO - LV) - 8, 9, 10, 11 e
12;
b) Sub-Setor: Área Diretamente Beneficiada - 3: compreendido pelos Setores Especiais da Linha
Verde (SE-LV) - 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
c) Sub-Setor: Área Indiretamente Beneficiada - 3: compreendido pelas Zonas de Transição da
Linha Verde (ZT-LV) - 11 e 12, pela Zona Residencial 4 (ZR-4) - 3, pela Zona de Serviço 2
(ZS-2) e pela Zona Industrial (ZI);
Parágrafo Único Não será permitida a aquisição de área adicional de construção na Zona de Serviço - 2 (ZS2) e na Zona Industrial (ZI).
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Art. 7º Os usos permitidos e tolerados e os parâmetros de uso e ocupação do solo, são os descritos no
quadro contido no Anexo V.
§ 1º Os usos permitidos e tolerados descritos no quadro contido no Anexo V, são definidos e classificados
de acordo com o disposto na legislação específica vigente.
§ 2º Para efeito de aplicação dos critérios estabelecidos no quadro que trata o caput deste artigo, serão
considerados como proibidos os usos não relacionados como permitidos ou tolerados.
§ 3º Para efeito de aplicação desta lei, os parâmetros construtivos definidos para as zonas e setores de uso
da área contida na delimitação da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, prevalecerão em relação aos
parâmetros construtivos definidos pela legislação específica vigente, para os Setores Especiais das Vias
Setoriais, Vias Coletoras 1 e Vias Coletoras 2.
Art. 8º Ficam estabelecidos os seguintes incentivos e benefícios aplicáveis aos imóveis inseridos no
perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde:
I.

na Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV), as áreas de estacionamento referidas acima serão
computadas para fins de cálculo do número de pavimentos;

II.

na Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) e no Setor Especial da Linha Verde (SE-LV), para
lote resultante de remembramento com área superior a 2.000,00 m², será concedido incentivo
construtivo equivalente a um décimo da área do lote, limitado ao acréscimo máximo da área de
construção em 1.000,00 m²;

III.

no Polo da Linha Verde (POLO - LV), quando o lote possuir ocupação exclusivamente comercial
ou de prestação de serviços, será concedido incentivo construtivo equivalente a cinco décimos da
área do lote;

IV.

no Setor Especial da Linha Verde (SE-LV), quando o lote possuir ocupação exclusivamente
residencial ou mista, será concedido incentivo construtivo equivalente a cinco décimos da área do
lote. Entende-se como uso misto a mescla de uso residencial com uso comercial ou prestação de
serviço, desde que o uso residencial ocupe no mínimo cinquenta por cento da área total construída.

§ 1º A concessão dos incentivos construtivos descritos nos incisos I a IV fica condicionada à aquisição
mínima de oitenta por cento da área total de construção adicional admitida para o imóvel, nos termos da
presente lei.
§ 2º As áreas de construção destinadas a estacionamento de veículos e situadas em pavimentos sobre o
solo, não serão computadas para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento do lote, desde que estes
pavimentos sejam vedados frontalmente e dotados de tratamento paisagístico adequado com objetivo de
evitar qualquer interferência na paisagem urbana da região.
Art. 9º Poderá o Poder Executivo por meio de regulamentação específica, estabelecer incentivos
construtivos para os imóveis inseridos no perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde,
destinados à:
I.

implantação de áreas dotadas de ajardinamento, paisagismo, arborização e permeabilidade;
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II.
III.

preservação das áreas verdes, áreas arborizadas e áreas localizadas em fundo de vale;
transferência sem ônus ao município das áreas atingidas por projetos de alargamentos viários,
vinculados à implantação das obras e intervenções previstas no Art. 3º desta lei.

Art. 10 Para os novos empreendimentos situados nos lotes contidos no interior do perímetro da
Operação Urbana Consorciada Linha Verde, será obrigatória a implantação de mecanismos de contenção de
cheias nos termos do disposto na legislação específica vigente, independentemente da zona ou setor de uso e
da área impermeabilizada.
§ 1º Excetuam-se da exigência deste artigo as residências unifamiliares até o limite de três unidades, que
deverão se enquadrar somente quanto às disposições e exigências da legislação específica vigente.
§ 2º O reservatório de detenção quando fechado deverá estar localizado sob a edificação e inserido na área
de projeção desta.
Art. 11 Na Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV), será permitida a construção de edificação
destinada ao uso de "Habitações Unifamiliares em Série", definida de acordo com o disposto na legislação
específica vigente, mediante outorga onerosa de potencial adicional de construção referente ao uso a ser paga
na forma do Artigo 13, § 2º, desta lei. A proporção a ser obedecida é de 1m² de área construída adicional
para cada 4 m² de construção, obedecendo-se os Fatores de Equivalência contidos na Tabela II, do Art. 14
desta lei.
Art. 12 A ampliação do ático das edificações mediante outorga onerosa, de acordo com o disposto na
legislação específica vigente, se dará exclusivamente nos termos do Art. 13, desta lei, quando se tratar de
lotes contidos no interior do perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, obedecendo-se os
Fatores de Equivalência contidos na Tabela II, do Art. 14 desta lei.

CAPÍTULO III
DOS MEIOS, RECURSOS E CONTRAPARTIDAS DA OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA LINHA VERDE
SEÇÃO I
DA OUTORGA ONEROSA E POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO
Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, de forma onerosa, o potencial adicional de
construção e a modificação dos usos e parâmetros urbanísticos, estabelecido na legislação vigente de uso e
ocupação do solo para os lotes contidos no interior do perímetro da área delimitada pela Operação Urbana
Consorciada Linha Verde, nos termos desta lei.
§ 1º Para fins de aplicação desta lei, entende-se por potencial adicional de construção a área construída
passível de ser acrescida, mediante contrapartida, em relação à área permitida pela legislação vigente na data
de promulgação desta lei.
§ 2º A contrapartida da outorga onerosa do potencial adicional de construção prevista neste artigo será
realizada por meio de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, que serão emitidos nos
termos da Seção II deste Capítulo.
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§ 3º A outorga onerosa de potencial adicional de construção para todos os imóveis contidos no interior do
perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde se dará exclusivamente na forma prevista nesta
Lei, sendo vedada a transferência ou utilização de potenciais construtivos de origem diversa daquela prevista
no parágrafo anterior.
§ 4º O total da área adicional de construção fica limitado 4.475.000 m² (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e cinco mil metros quadrados), distribuídos de acordo com a tabela abaixo:
TABELA I
OUC – LINHA VERDE – Área Adicional de Construção (ACA)
ÁREA ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - ACA (m²)

SETOR
TOTAL

USO RESIDENCIAL

USO NÃO-RESIDENCIAL

NORTE

1.280.000

75%

960.000

25%

320.000

CENTRAL

1.275.000

60%

765.000

40%

510.000

SUL

1.920.000

80%

1.535.000

20%

385.000

TOTAL

4.475.000

73%

3.260.000

27%

1.215.000

TOTAL GERAL

4.475.000

§ 5º Para fins de aplicação desta lei, entende-se por Uso Residencial as edificações destinadas à Habitação
Unifamiliar, Habitação Unifamiliar em Série e Habitação Coletiva. Todos os demais usos se enquadram
como Uso Não Residencial, inclusive as edificações destinadas à Habitação de Uso Institucional e Habitação
Transitória 1, 2 e 3.

SEÇÃO II
DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO –
CEPACS
Art. 14 Fica autorizado o Executivo a emitir até 4.830.000 de Certificados de Potencial Adicional de
Construção - CEPACs, para a outorga onerosa de potencial adicional de construção, modificação de uso e
demais parâmetros urbanísticos que serão convertidos de acordo com os fatores de equivalência contidos na
tabela abaixo:
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TABELA II
FATORES DE EQUIVALÊNCIA
CEPAC x Área Adicional de Construção (ACA)
SETOR

NORTE

CENTRAL

SUL

USO
RESIDENCIAL

USO
NÃO-RESIDENCIAL

Polos - 1

0,95

1,15

Área Diretamente Beneficiada - 1

1,00

0,85

Área Indiretamente Beneficiada - 1

1,40

1,15

Polos – 2

0,65

0,75

Área Diretamente Beneficiada - 2

0,60

0,55

Área Indiretamente Beneficiada – 2

1,00

0,85

Polos – 3

0,90

1,10

Área Diretamente Beneficiada – 3

0,80

0,70

Área Indiretamente Beneficiada - 3

1,35

1,10

SUB-SETOR

§ 1º Para fins de aplicação desta lei, entende-se por fator de equivalência o índice que indica a quantidade
de área adicional de construção equivalente a um Certificado de Potencial Adicional de Construção.
§ 2º O valor mínimo estabelecido para cada Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC é
de R$ 200,00, podendo ser reajustado pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU, ouvindo-se a
Secretaria Municipal de Finanças - SMF e o Grupo de Gestão previsto no Art. 18 desta lei.
§ 3º Os Certificados de Potencial Adicional de Construção referidos neste artigo deverão ser alienados em
leilão público, ou utilizados diretamente para o pagamento das desapropriações ou das obras e demais
serviços previstos no Programa de Intervenções da presente Operação Urbana Consorciada.
§ 4º A quantidade de Certificados de Potencial Adicional de Construção a ser ofertada em cada leilão
público será definida pela Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU, de acordo com a demanda, de modo a
prever a retenção de uma reserva para efeito de estoque regulador.
§ 5º O edital referente a cada leilão público a ser realizado para a venda dos Certificados de Potencial
Adicional de Construção referidos neste Artigo, deverá prever mecanismos que garantam o maior grau
possível de pulverização dos Certificados, observando-se os princípios gerais contidos na Lei Federal N.º
8.666, de 1993.
§ 6º A Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU será responsável pelo controle de emissão e abatimento
de Certificados de Potencial Adicional de Construção e da área adicional construída, dentro dos totais
previstos nesta lei.
§ 7º Os Certificados de Potencial Adicional de Construção poderão ser negociados livremente até que seus
direitos sejam vinculados a projeto de edificação para um lote específico, que deverá ser submetido aos
trâmites normais de aprovação junto à Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU ou vinculados a um
imóvel específico mediante solicitação formal encaminhada à SMU, pelo seu proprietário.
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§ 8º Os fatores de equivalência previstos na Tabela II constante do caput deste artigo poderão ser revistos e
ajustados às tendências de desenvolvimento urbano e ao comportamento do mercado a cada 5 anos, exigida a
apresentação de laudos assinados por entidades técnicas de comprovada competência em avaliações de
mercado, submetidos à analise do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Linha Verde instituído
no Art. 18 desta lei, e à aprovação pelo Conselho Municipal do Urbanismo - CMU, respeitando-se o direito
adquirido dos adquirentes de Certificados de Potencial Adicional de Construção, que poderão optar pelo uso
da tabela de fatores de equivalência vigente à época da aquisição dos títulos ou a tabela revista, a seu
exclusivo critério.
§ 9º O Poder Executivo poderá emitir quantidade suplementar de CEPACs, desde que a quantidade prevista
no caput tenha sido integralmente alienada, existam intervenções a serem realizadas no âmbito da Operação
Urbana Consorciada Linha Verde, e permaneçam disponíveis dentro de seu perímetro metros quadrados de
área construída adicional suficientes para a total utilização dos novos CEPACs emitidos. A quantidade
suplementar de CEPACs deverá ser justificada em laudo específico, submetido à análise do Grupo de Gestão
da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, e à aprovação pelo Conselho Municipal de Urbanismo CMU.
§ 10. O decreto que regular a emissão e distribuição dos Certificados de Potencial Adicional de Construção
disciplinará a forma de controle dos direitos assegurados aos adquirentes, os trâmites para a efetiva
utilização, e os mecanismos adequados para dar transparência e publicidade à Operação Urbana Consorciada
Linha Verde.

SEÇÃO III
DAS DESAPROPRIAÇÕES
Art. 15 Todas as disposições reguladas nesta Seção, que se referem às desapropriações a serem
efetivadas em função das obras necessárias à Operação Urbana Consorciada Linha Verde observarão o
disposto no Decreto - Lei Federal N.º 3.365, de 21 de junho de 1941, e demais disposições pertinentes à
matéria.
Art. 16 Na hipótese de realização de acordo para se estabelecer o valor da indenização a ser paga aos
proprietários de imóveis atingidos pelas desapropriações, o pagamento poderá ser feito em Certificados de
Potencial Adicional de Construção, desde que haja concordância do proprietário do imóvel expropriado.
§ 1º A possibilidade de que o proprietário de imóvel expropriado para os fins da presente Operação Urbana
Consorciada, através de acordo, venha a receber o valor da indenização na forma prevista no caput, não
impede que o expropriante opte por realizar o pagamento, total ou parcialmente, em dinheiro.
§ 2º Havendo opção pelo pagamento da indenização em Certificados de Potencial Adicional de Construção,
o valor destes será aquele obtido no último leilão realizado antes do pagamento.
Art. 17 Havendo remanescente de área desapropriada e optando a Secretaria Municipal de
Administração - SMAD pela alienação, esta deverá ser realizada na forma da legislação específica, e os
recursos obtidos destinados à conta vinculada prevista no Art. 22 desta lei.
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CAPÍTULO IV
GESTÃO DO PROGRAMA
Art. 18 Fica instituído o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Linha Verde coordenado
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, contando com a participação de
representantes de órgãos municipais e de entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de
realizar o acompanhamento e implementação do Programa de Intervenções da Operação Urbana
Consorciada.
§ 1º O Grupo de Gestão terá a seguinte composição:
a) 1 representante da Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU;
b) 1 representante da Secretaria Municipal de Finanças - SMF;
c) 1 representante da Secretaria Municipal de Administração - SMAD;
d) 1 representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
e) 1 representante da Secretaria do Governo Municipal - SGM;
f) 1 representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;
g) 1 representante da Câmara Municipal de Curitiba;
h) 1 representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná SINDUSCON-PR;
i) 1 representante do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná SECOVI-PR;
j) 1 representante da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do
Paraná - ADEMI-PR;
k) 1 representante do Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA.
§ 2º Ao Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Linha Verde caberá acompanhar os planos e
projetos urbanísticos previstos no Programa de Intervenções, o controle geral da presente Operação Urbana
Linha Verde, e, ainda, propor a revisão da presente lei.
Art. 19 Fica instituída a Comissão Executiva do Programa de Intervenções previstas na presente lei,
contando com a participação de representantes de órgãos municipais, com a finalidade de definir o Plano de
Prioridades de Intervenções e o Programa de Investimentos da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.
Parágrafo Único - A Comissão Executiva terá a seguinte composição:
a) 1 representante da Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU;
b) 1 representante da Secretaria Municipal de Finanças - SMF;
c) 1 representante da Secretaria Municipal de Administração- SMAD;
d) 1 representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
e) 1 representante da Secretaria do Governo Municipal - SGM;
f) 1 representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Art. 20 Fica a cargo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC formular
os planos e projetos urbanísticos previstos no Programa de Intervenções, na ordem em que serão realizados
(o "Plano de Prioridades"), e o respectivo cronograma de obras necessárias e complementares à efetivação
desta Operação Urbana Consorciada (o "Plano de Investimentos"), os quais serão remetidos à Comissão
Executiva para aprovação.
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Art. 21 Uma vez aprovados o Plano de Prioridades e o Plano de Investimentos pela Comissão
Executiva do Programa, caberá ao Grupo de Gestão deliberar sobre os mesmos e, uma vez definidos, a
Secretaria Municipal de Finanças - SMF será o órgão responsável pela adoção das providências para a
obtenção das autorizações necessárias à emissão e distribuição dos Certificados de Potencial Adicional de
Construção, suficientes para a implementação das intervenções.
Art. 22 Os recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde com a venda de
Certificados de Potencial Adicional de Construção serão administrados pela Secretaria Municipal de
Finanças - SMF através de conta vinculada.
§ 1º Os recursos serão utilizados exclusivamente de acordo com o Plano de Prioridades e o Plano de
Investimentos, na forma da legislação vigente, inclusive da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
§ 2º Os recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Linha Verde também poderão ser
utilizados para o pagamento das desapropriações necessárias, e para a promoção e divulgação da Operação,
desde que previsto no Plano de Prioridades e no Plano de Investimentos.
§ 3º Enquanto não forem efetivamente utilizados, todos os recursos deverão ser aplicados em operações
financeiras, objetivando a manutenção de seu valor real.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 23 Os projetos de construção referentes a lotes localizados no interior do perímetro da
Operação Urbana Consorciada, cujas aprovações se encontram em andamento mediante Consultas de
Análise de Projeto protocoladas na Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU, terão prazo de noventa dias
contados da data de publicação da presente lei, para seu encerramento por meio da expedição do respectivo
Alvará de Construção.
Parágrafo Único Vencido o prazo de 90 dias referido no caput deste artigo, os projetos de construção
deverão se adequar às disposições contidas na presente lei.
Art. 24 Expedido o alvará para construção, o proponente deverá afixar placa detalhada com os todos
os dados do empreendimento no terreno, fazendo referência, em local visível, para conhecimento de todos,
à Operação Urbana Consorciada Linha Verde.
Art. 25 O Grupo de Gestão fará publicar semestralmente no Diário Oficial do Município e em pelo
menos um jornal de grande tiragem, relatório com todas as informações referentes à implantação das obras,
recursos disponíveis e receita auferida.
Art. 26 As ruas localizadas no limite da área delimitada pela Operação Urbana Consorciada Linha
Verde de acordo com a descrição contida no Anexo II, ficam inseridas no seu perímetro.
Art. 27 A aplicação desta Lei atenderá as exigências da Licença Ambiental a ser obtida junto à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mediante a apresentação e aprovação do respectivo Estudo de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
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Art. 28 O Município de Curitiba fica autorizado a oferecer como garantia para financiamentos
obtidos para a implementação desta Operação Urbana os Certificados de Potencial Adicional de
Construção.
Art. 29 Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal do Urbanismo - CMU.
Art. 30 São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:
I.

II.

Anexo I - Mapa da Cidade de Curitiba com a delimitação da área da Operação Urbana
Consorciada Linha Verde e das Zonas e Setores de Uso;
Anexo II - Descrição do perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. (OUC-LV);

III.

Anexo III - Descrição dos perímetros dos Setores que compõe a Operação Urbana Consorciada
Linha Verde (OUC-LV);

IV.

Anexo IV - Descrição dos perímetros das Zonas e Setores de Uso que compõe a Operação Urbana
Consorciada Linha Verde (OUC-LV);

V.

Anexo V - Tabela de usos permitidos e tolerados, parâmetros de uso e ocupação do solo básico,
com potencial adicional e geral.

Art. 31 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de até 180 dias, contado da data
de sua publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 19 de dezembro de 2011.

LUCIANO DUCCI
PREFEITO MUNICIPAL

177
ANEXO I
Mapa da Cidade de Curitiba com a delimitação da área de Operação Urbana Consorciada
Linha Verde e as Zonas de Setores de Uso
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ANEXO II
Descrição do perímetro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. (OUC-LV)
Tem início na confluência das Ruas Comendador Alfredo Munhoz e Rua Monte Castelo, seguindo
deste ponto, pela Rua Comendador Alfredo Munhoz até a Rua Raphael Papa, onde deflete à direita e
segue até encontrar a Rua Bandeirante Dias Cortes, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Edgard
Stellfeld, defletindo à direita até a Rua Des. Albuquerque Maranhão, onde deflete à esquerda seguindo até
a Rua República do Líbano, onde deflete à direita e segue até Rua Des. Alcebíades de Almeida Faria,
onde deflete à esquerda seguindo até a Avenida Pres. Washington Luiz, defletindo à direita seguindo até
Rua José Mário de Oliveira, onde deflete à esquerda e segue até a Rua João Dalegrave, onde deflete à
direita seguindo até a Rua Cel. Francisco de Paula Moura Britto, onde deflete à esquerda seguindo até a
Rua Com. Antonio Domingos de Barros, onde deflete a direita seguindo até a Rua Claudio Chatagnier,
onde deflete a esquerda até a Rua Paulo Ildefonso Assumpção, onde deflete à direita seguindo até a Rua
Anita Ribas, onde deflete à esquerda seguindo até Rua Mercedes Seiler Rocha, defletindo à direita e
seguindo por esta rua aproximadamente 196,00 metros até a linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 56.045.001.000 (FASPAR) e lote 58.217.012.000 (Planta Santa Tereza A 1431), defletindo à
esquerda passando pelos fundos dos lotes de indicações fiscais 58.217.008.000, 58.217.007.000,
58.217.013.000 e lateral do lote de indicação fiscal 58.217.004.000, até encontrar a Rua Purús, seguindo
em frente em linha reta pela divisa do lote de indicação fiscal 56.045.001.000 com os lotes de indicações
fiscais 58.216.011.000, 58.216.007.000 e 58.216.013.000 até encontrar a Rua Doutor Alarico Vieira de
Alencar, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do lote de indicação fiscal
56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.215.020.000, 58.215.006.000, 58.215.023.000 e
58.215.002.000, até encontrar a Rua Maria Beatriz Rotta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a
divisa do lote de indicação fiscal 56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.211.017.000 e
58.211.001.000 até encontrar a Rua Ribeiralta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do
lote de indicação fiscal 56.045.001.000 (FASPAR) com o lote de indicação fiscal 58.210.001.000,
seguindo em frente em linha reta até encontrar a linha divisória com o lote de indicação fiscal
56.046.001.000 (Ministério da Aeronáutica), onde deflete à direita seguindo pela linha divisória deste lote
com os lotes de indicações fiscais 58.210.001.000, 58.210.002.000, 58.210.003.000, 58.210.004.000,
58.210.005.000, 58.210.006.000, 58.210.007,000, 58.210.008.000, 58.210.009.000, 58.210.010.000,
58.210.011.000 e 58.210.012.000 até encontrar a Rua Gustavo Rattman, seguindo pela linha divisória
entre os lotes 56.046.001.000 (Ministério da Aeronáutica) com os lotes de indicações fiscais
58.206.018.000, 58.206.010.000, 58.206.011.000 e 58.206.015.000 até encontrar a Rua Amadeu Assad
Yassim, defletindo à esquerda, seguindo uma linha imaginária referente ao prolongamento Leste do
alinhamento desta rua, cortando os lotes de indicações fiscais 56.046.001.000 e 76.106.009.000, até
encontrar a Avenida Francisco M. Albizu, na confluência com a Rua Alfredo Hessler, defletindo à direita,
seguindo pela linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 58.232.002.000, 58.232.003.000, e
76.106.009.000, até encontrar a Rua Ivo Flemming, continuando em linha reta pela linha de divisa entre
os lotes de indicações fiscais 76.106.009.000 e 58.230.004.000, 58.230.006.000 e 58.230.005.000, até
encontrar a Rua Desembargador Manoel de Lacerda Pinto, onde deflete à esquerda seguindo até a Av.
José Gulin, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Otávio Rechia, onde vira à esquerda, e
segue em linha reta, dividindo o lote de indicação fiscal 78.193.002.000, até encontrar a Rua João
Ivanoski, onde deflete à direita seguindo por esta até encontrar a Rua Bernardo Rosenmann, onde deflete
à esquerda seguindo até encontrar a Rua Bernardo Glodzinki, seguindo pela linha de divisa entre o lote de
indicação fiscal 78.040.002.000, e os lotes de indicações fiscais 78.195.001.000, 78.195.002.000.
78.195.003.000, 78.195.004.000, 78.195.005.000, 78.195.006.000, 78.195.007.000, 78.195.008.000,
78.195.009.000, 78.121.011.000, 78.121.007.000 e 78.121.003.000, 78.121.002.000 e 78.121.001.000,
até encontrar a Rua Modesto Piccoli, seguindo em linha reta até a Avenida Monteiro Tourinho, defletindo
à esquerda até a Rua Lívio Petterle, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Avenida Marechal
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Mascarenhas de Moraes, onde deflete à esquerda até encontrar a Rua João Fonseca Mercer, onde deflete à
direita até encontrar a Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, onde deflete à direita seguindo até encontrar a
Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, onde deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Pintor
Ricardo Krieger onde deflete à direita seguindo até a Rua Roaldo Brun, defletindo à esquerda e seguindo
pela linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 98.063.012.000, e os lotes de indicações fiscais
98.063.032.000, 98.063.018.000 e 98.063.017.000, até encontrar a rodovia BR-476 - Estrada da Ribeira,
atravessando esta rodovia, defletindo levemente a direta até encontrar a Rua Ricardo Gonçalez Júnior,
onde deflete à direita contornando a Praça Carlos Guillen até encontrar a Rua João Batista Scucato, onde
deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Durvalina Fernandes e início da Rua Alcindo Fanaya,
defletindo à direita até a Rua Antonio de Cristo, onde deflete à esquerda seguindo até chegar ao lote de
indicação fiscal 78.286.021.000, seguindo pelo traçado da diretriz de prolongamento desta rua, sobre o
lote de indicação fiscal 78.286.021.000, até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) no
trecho entre Curitiba e São Paulo, seguindo o traçado da diretriz, cruzando a rodovia e cortando os lotes
de indicações fiscais 78.115.018.000 e 78.115.011.000 até chegar à Rua Estrada da Graciosa, cruzando-a
e seguindo o traçado da mesma diretriz de rua, até encontrar a Rua Rio Juruá, defletindo à direita,
seguindo pela divisa do lote de indicação fiscal 78.107.007.000, e os lotes de indicações fiscais
78.074.007.000, 78.074.027.000, 78.074.026.000, 78.074.025.000, 78.074.011.000 e 78.074.023.000,
cruzando a Rua Rio Pelotas, continuando em linha reta pela linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 78.107.007.000, e 78.082.024.000, até encontrar o inicio da Rua Rio Guaíba, seguindo por esta rua
até encontrar a Rua Rio Tietê, onde deflete à direita, seguindo até encontrar a Rua Gastão Luiz Cruls,
onde deflete à esquerda, seguindo até a Rua Rio Jaguaribe, onde deflete à direita seguindo até encontrar a
Rua Adílio Ramos, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Rio Guaporé, onde deflete à direita até a
Rua Heitor Baggio Vidal, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Rio Iriri, onde deflete à direita,
seguindo até o final da rua, onde encontra a divisa do lote de indicação fiscal 58.196.020.000, defletindo à
esquerda e seguindo pela diretriz de prolongamento da Rua Ângelo Breseghello, seguindo até encontrar a
Rua José Fernades Maldonado, ultrapassando-a e seguindo em linha reta pelo traçado da mesma diretriz,
que coincide com a linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 58.196.014.000 e 58.196.020.000,
até encontrar o inicio da Rua Ângelo Breseghello, seguindo por esta rua, até encontrar o lote de indicação
fiscal 58.190.003.000, continuando em linha reta por sobre este lote, seguindo o traçado da diretriz de
prolongamento da Rua Ângelo Breseghello, até encontrar novamente a rua de mesmo nome, seguindo por
ela até encontrar a Rua Dr. Eduardo Mendes Gonçalves, defletindo à direita até encontrar a Rua Paulo
Friebe, defletindo à esquerda até a Rua Percy Feliciano de Casttilho, defletindo à direita, seguindo pelo
eixo do Rio Bacacheri, na divisa com os lotes de indicações fiscais 38.142.011.000 e 38.142.012.000, até
encontrar a Rua Ministro José Linhares, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri na a divisa entre os lotes
de indicações fiscais 38.175.001.000 e 38.150.008.000, seguindo por esta linha divisória, que passa
também pela linha de fundos dos lotes de indicações fiscais 38.150.007.000, 38.150.006.000,
38.150.005.000, 38.150.004.000, 38.150.015.000, 38.150.014.000 onde fazem divisa com o lote
38.175.001.000, até encontrar a esquina das Ruas Paulo Friebe e Said João Sallum, continuando pelo eixo
do Rio Bacacheri, na divisa dos lotes de indicações fiscais 38.158.006.000, 38.158.004.000 e
38.158.005.000, com o lote de indicação fiscal 38.175.001.000, até a confluência das ruas Arnaldo Pisseti
e Rua Sebastião Silva, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa com os lotes de indicações
fiscais 38.175.001.000 e 38.165.001.000, até a Rua Erasmo Maeder, seguindo pelo eixo do Rio
Bacacheri, na divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.002.000, 38.052.032.000 e
38.052.031.000, até a Rua Napoleão Bonaparte, prosseguindo pelo eixo do Rio Bacacheri na linha
divisória entre o lote de indicação fiscal 38.175.011.000 e os lotes de indicações fiscais 38.064.001.000,
38.064.002.000, 38.064.003.000, 38.064.004.000, 38.064.005.000, 38.064.006.000, 38.064.007.000,
38.064.035.000 e 38.064.037.000 até encontrar a Rua Marco Polo, seguindo pelo eixo do rio, na linha
divisória entre os lotes de indicações fiscais 38.175.011.000, 38.175.022.000, 38.075.011.000 e
38.075.012.000, até encontrar a Rua Guglielmo Marconi, prosseguindo pelo eixo do Rio Bacacheri, na
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linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 31.175.026.000 e 38.202.001.000, até encontrar o
logradouro público ainda não denominado, com indicação fiscal 38.085.024.000, defletindo levemente à
direita continuando pela divisa lateral do referido lote, seguindo o eixo do Rio Bacacheri até encontrar a
confluência da Rua Mercedes Stresser com a Rua Ada Macaggi, seguindo pelo eixo do rio, na divisa desta
rua com o lote de indicação fiscal 38.175.005.000, até encontrar a divisa do lote de indicação fiscal
18.029.001.000 seguindo pela divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.029.000 e
18.029.001.000, até chegar à Rua José Lins do Rego, seguindo pelo eixo do rio, na linha divisória entre o
lote de indicação fiscal 38.175.007.000 e os lotes de indicações fiscais 18.030.015.000, 18.030.019.000 e
18.030.016.000 até a Rua José Veríssimo, seguindo pelo eixo do rio, linha divisória entre os lotes de
indicações fiscais 18.102.004.000, 18.071.006.000, 18.035.014.000 e 18.035.026.000, até encontrar a Rua
Rio Negro, seguindo pela linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 18.071.006.000,
18.107.007.000 e 18.107.010.000, prosseguindo pelo eixo do rio Bacacheri, até encontrar o lote de
indicação fiscal 18.071.007.000, cortando-o em duas partes, seguindo o eixo do Rio Bacacheri, até
encontrar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde deflete à direita até encontrar a Rua Professor
Eduardo Correia Lima, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Oscar Schrappe Senior, defletindo à
esquerda até encontrar a Rua Araguaia, onde deflete à direita seguindo até a Rua Capitão Varassim,
prosseguindo em linha reta, pelo traçado da diretriz de prolongamento da Rua Araguaia, na divisa entre os
lotes de indicações fiscais 18.054.032.000 e 18.054.030.000, até encontrar a Rua Professora Antonia
Reginato Vianna, defletindo à direita até a Rua Professor Nivaldo Braga, defletindo à esquerda até a Rua
Delegado Leopoldo Belczak, defletindo à direita e seguindo até a Rua Jorge Batista Crocetti, onde deflete
à esquerda seguindo até a Avenida Maurício Fruet, defletindo levemente à direita seguindo pela Rua São
Thiago seguindo até a Rua Valfrido Ribeiro de Campos, defletindo à esquerda e seguindo até a Rodovia
BR-277 – Curitiba-Paranaguá, contornando a Praça Mauro Ferreira seguindo até a Avenida Linha Verde
(antiga rodovia BR-116) onde deflete à esquerda, percorrendo aproximadamente 1.200,00 metros até
encontrar a Rua Dr. Ovande do Amaral, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua José Todeschini,
defletindo à direita até a Avenida Comendador Franco, onde deflete à esquerda até encontrar a Rua
Senador Nereu Ramos, seguindo por esta até a Rua João Ferreira Leite, onde deflete à direita seguindo até
a Rua Dona Ana Neri, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Padre Oswaldo Gomes, defletindo à
esquerda, até a Rua Cruz e Souza, onde deflete à direita seguindo até a Rua Deputado Leoberto Leal,
defletindo à esquerda, seguindo até a Rua Nereu Ramos, onde deflete à direita, contornando a Praça
Abílio de Abreu, até encontrar a divisa desta praça, que possui indicação fiscal 44.048.002.000 com os
lotes de indicações fiscais 44.053.078.000 e 44.053.009.000, até encontrar a Rua Araújo Porto Alegre,
onde deflete à esquerda até encontrar a Rua Governador Jorge Lacerda, onde deflete à esquerda até a Rua
de Rondônia, onde deflete à direita seguindo até a Avenida Senador Salgado Filho, onde deflete à
esquerda seguindo até a Rua Capitão João Ribas de Oliveira onde deflete à direita, seguindo por esta rua
até a Rua Hermógenes de Oliveira, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Canal Belém, defletindo à
direita seguindo até a Rua Major Fabriciano do Rego Barros, seguindo por esta até a Rua Professor João
Soares Barcelos, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Waldemar Kost, onde deflete à direita
seguindo até a Rua Paulo Setubal, onde deflete à esquerda, seguindo até encontrar a Rua Evaristo da
Veiga, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Antonio Rebelatto, por onde segue até
encontrar a Rua Elísio Gabardo, onde deflete à esquerda, seguindo até encontrar a Rua Francisco
Derosso, pela qual segue até encontrar a Rua João Eugênio Batista, onde deflete à direita seguindo até a
Rua Professor Narciso Mendes, por onde segue até encontrar a Rua Leôncio Derosso, defletindo à direita
até encontrar a Rua Desembargador João Antonio de Barros Júnior, onde deflete à esquerda e segue até a
Rua Barão de Santo Ângelo, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Carmen Miranda, onde deflete à
direita seguindo em linha reta, passando pela Praça Brasílica dos Santos Muniz, até encontrar a Rua
Batista da Costa, atravessando esta rua e continuando em linha reta, pela diretriz de prolongamento desta
rua, pela linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 81.288.013.000 e 81.289.001.000 e,
prosseguindo em linha reta, cortando o lote de indicação fiscal 81.480.009.000 até encontrar a Rua Cid

181
Marcondes de Albuquerque, atravessando esta rua e seguindo em linha reta pela Rua Wilson Stadler até
encontrar a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Manoel
Mendes, onde deflete à esquerda seguindo até o final da rua e continuando em linha reta, pela linha de
divisa dos lotes de indicações fiscais 81.694.008.000, 81.694.009.000, 81.694.010.000, 81.505.015.000 e
81.505.016.000, até encontrar a Rua Adão Ordakowski, seguindo pela mesma até a Rua Victor Modesto
de Oliveira, onde deflete à direita seguindo até a Rua Emanoel Voluz, onde deflete à esquerda seguindo
até a Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração, onde deflete à direita seguindo até a Rua Nicola
Pellanda, cruzando esta rua e seguindo em linha reta por aproximadamente 116,00 metros pelo Eixo do
Trabalhador até encontrar a Rua Mariano Snak, onde deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua
Alfonso Osvaldo Grellmann, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Antonio Teixeira de
Andrade, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Lufrido Costa, onde deflete à direita até encontrar a
Rua Foz do Iguaçu, defletindo à esquerda seguindo até o seu final, onde encontra o lote de indicação
fiscal 83.505.019.000, defletindo à esquerda e seguindo pela linha divisória entre este lote com os lotes de
indicações fiscais 83.392.012.000, 83.392.011.000, 83.392.010.000, 83.392.009.000, 83.392.008.000,
83.392.007.000, 83.392.006.000, 83.392.005.000, 83.392.004.000 e 83.392.003.000, seguindo em linha
reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 83.392.002.000 e 83.505.020.000 até encontrar a Rua
Nicola Pellanda, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rodovia BR-277- Curitiba - Quatro
Barras, defletindo à direita, seguindo até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), onde
deflete à esquerda e segue até o encontro desta rodovia e da Rua Christiano Hey, seguindo deste ponto
pela Rua Christiano Hey até encontrar a Rua João Lunardelli, onde faz esquina com a Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira, atravessando esta avenida e defletindo a esquerda, seguindo pelo lado esquerdo
da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, até encontrar a divisa dos lotes de indicações fiscais
85.537.057.000 e 85.537.039.000, defletindo neste ponto à direita e seguindo pela linha de divisa entre os
dois lotes, encontrando a divisa entre os lotes de indicações fiscais 85.537.039.000 e 85.537.044.000,
continuando em linha reta pela divisa dos lotes até chegar a Rua João Chede, seguindo pela divisa da
Zona Industrial com a Zona de Uso Misto e com a Zona Especial Militar até encontrar a Rua Nita Hubel,
percorrendo aproximadamente 200,00 metros, defletindo à esquerda e seguindo pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 85.329.003.000, 83.527.009.000, 83.527.022.000 e 83.527.012.000 até encontrar a Rua
Drª Alzira Pirath Correa, onde deflete à direita seguindo por esta rua até encontrar a Rua Orestes Codega,
virando a direita até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) dobrando a esquerda e
seguindo por esta rodovia até a Rua André Ferreira Barbosa, defletindo levemente à esquerda, seguindo
por esta rua até encontrar a Rua José Rodrigues Pinheiro, onde deflete à esquerda até encontrar a Avenida
Winston Churchil, defletindo à direita seguindo por esta avenida até encontrar a Rua João Rodrigues
Pinheiro, onde deflete à direita e segue até encontrar a Rua Francisco Raitani seguindo até a Rua Ipiranga,
onde deflete à direita e segue até a Rua Eloi Orestes Zeglin, onde deflete à esquerda e segue até a Rua
Santa Regina, onde deflete à direita, seguindo até encontrar a Rua Bortolo Gusso, onde deflete levemente
à direita seguindo pela Rua Adel Raad, até a Rua Miguel Gaska, onde deflete à direita, seguindo em linha
reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.377.026.000 e 81.369.018.000, até encontrar a divisa
dos lotes de indicações fiscais 81.083.001.000 e 81.082.025.000, seguindo por esta linha divisória até
encontrar a Rua Fernandes Vieira, seguindo por esta rua até encontrar a Avenida Brasília, onde deflete à
esquerda até encontrar a Rua das Sabiás, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua das Perdizes,
onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Eloy de Assis Fabris, onde deflete à direita, seguindo até a
Avenida Henry Ford, onde deflete levemente à direita seguindo até a Rua Roberto Faria, onde deflete à
direita seguindo até encontrar a Rua Maestro Francisco Antonello, defletindo à esquerda seguindo até
encontrar a Rua Antônio Bariquelo, defletindo à direita até encontrar a Rua Major Vicente de Castro,
onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Albino Beatriz, onde deflete à direita seguindo até a Rua
Omílio Monteiro Soares, onde deflete à esquerda até encontrar a Avenida Presidente Wenceslau Braz,
cruzando-a até encontrar a Rua Eduardo Vardânega, seguindo por esta rua até a Avenida da República,
continuando pela divisa entre os lotes de indicações fiscais 62.145.002.000, 62.146.001.000 até a divisa
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com o lote de indicação fiscal 62.146.004.000, defletindo à esquerda seguindo pela divisa deste lote até a
divisa com o lote de indicação fiscal 62.145.003.000, defletindo à direita nesta divisa de lote, continuando
em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 62.152.001.000 e 62.151.002.000, cruzando a Rua
Daisy Luci Berno e seguindo pela Rua Alferes Poli até a Rua Professor Plácido e Silva, onde deflete à
direita seguindo até a Rua Doutor Carvalho Chaves, defletindo à direita e seguindo até encontrar o lote de
indicação fiscal 64.003.005.000, seguindo em linha reta, por uma linha imaginária distante 100,00 metros
da Avenida Marechal Floriano Peixoto, paralela a esta, cortando o lote de indicação fiscal
64.003.005.000, até encontrar a Rua Daisy Luci Berno, cruzando-a e seguindo em linha reta, cortando os
lotes de indicações fiscais 62.143.020.000, 62.143.018.000 e 68.143.005.000 até encontrar o lote de
indicação fiscal 64.110.011.000, defletindo à esquerda e seguindo pela linha divisória entre os lotes de
indicações fiscais 64.143.023.000 e 64.110.011.000, onde está implantada o trecho da Avenida da
República, seguindo até a Avenida Marechal Floriano Peixoto, cruzando esta avenida até encontrar a Rua
Aluízio Finzetto, seguindo por esta até encontrar uma linha imaginária, paralela Avenida Marechal
Floriano Peixoto, distante 100,00 metros desta avenida, onde deflete à esquerda e segue em linha reta,
pela mencionada linha imaginária, atravessando os lotes de indicações fiscais 64.004.003.000,
64.004.004.000, 64.004.010.000, 64.004.012.000, 64.004.011.000, cruzando a Rua David de Souza
Camargo, seguindo pela linha imaginária atravessando os lotes de indicações fiscais 44.027.025.000,
44.027.004.000, 44.027.003.000, 44.027.002.000 e 44.027.001.000 até cruzar a Rua Francisco Parolin,
seguindo em linha reta, cortando os lotes de indicações fiscais 44.024.016.000, 44.024.006.000,
44.024.005.000, 44.024.004.000, 44.024.003.000, 44.024.002.000 e 44.024.001.000, cruzando a Rua
Antonio Parolin Júnior, seguindo pela linha imaginária, cortando os lotes de indicações fiscais
42.046.032.000, 42.046.027.000, 42.046.004.000, 42.046.021.000, 42.046.005.000 e 42.046.014.000, até
encontrar a Rua João Parolin, seguindo pela linha imaginária cortando os lotes de indicações fiscais
42.066.017.000 e 42.066.002.000, cruzando a Rua Caeté, prosseguindo pela linha imaginária, cortando o
lote de indicação fiscal 42.066.020.000 e 42.066.022.000 até encontrar a Rua João Viana Seiler,
defletindo à direita e seguindo pela Rua Conselheiro Laurindo até a Rua Jóquei Clube, defletindo à direita
e seguindo até a Rua Imaculada Conceição, defletindo à direita seguindo até encontrar a Avenida Senador
Salgado Filho, defletindo levemente à esquerda e seguindo até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116), defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 700,00 metros até a Rua João Marchesini,
defletindo à esquerda e seguindo até a Avenida Comendador Franco, defletindo à esquerda e seguindo até
a Rua Aquelino Orestes Baglioli, onde deflete à direita seguindo pela linha divisória entre os lotes de
indicações fiscais 24.118.017.000, 24.118.018.000, 26.058.002.000, 24.118.024.000 e 24.118.020.000 até
encontrar a diretriz de prolongamento da Rua Professor Luiz Carlos Pereira da Silva, defletindo à direita
cortando o lote de indicação fiscal 28.058.002.000, seguindo até a Rua Eleonora Muricy Novaes, onde
deflete à direita até a Rua Doutor Salvador de Maio, onde deflete à esquerda seguindo até a Avenida
Linha Verde (antiga rodovia BR-116) onde deflete à esquerda e segue por aproximadamente 1.100,00
metros até a linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 26.081.011.000 e 26.081.010.000,
defletindo à esquerda e seguindo por esta linha divisória até encontrar a Rua Prefeito Lothário Meissner,
defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Engenheiro Ostoja Roguski, onde deflete à direita e segue até
Avenida Prefeito Maurício Fruet, onde deflete à direita e segue até encontrar a Rua Urbano Lopes,
defletindo à esquerda e seguindo por esta rua até a Rua Governador Agamenon Magalhães, encontrando a
divisa entre os lotes de indicações fiscais 16.052.036.000 e 16.052.012.000 seguindo por esta divisa até a
Rua Adão Sobocinski, seguindo por esta rua até a Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, defletindo à
esquerda e seguindo até a Rua Sanito Rocha, onde deflete à direita seguindo até a Avenida São José,
defletindo à direita e seguindo até a Rua Oyapock, defletindo à esquerda e seguindo até a Avenida
Senador Souza Naves, onde deflete à direita e segue até a Avenida Marechal Humberto de Alencar
Castelo Branco, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Jacob Bertinato, onde deflete à direita e segue
até a Rua Frei Orlando, defletindo à esquerda e seguindo até a Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde
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deflete à direita e segue até encontrar a Rua Monte Castelo, onde deflete à esquerda e segue até a Rua
Coronel Alfredo Munhoz, fechando o perímetro.

ANEXO III
Descrição dos perímetros dos Setores que compõe a Operação Urbana Consorciada
LINHA VERDE
SETOR NORTE
Tem início na confluência das Ruas Comendador Alfredo Munhoz e Rua Monte Castelo, seguindo
deste ponto, pela Rua Comendador Alfredo Munhoz até a Rua Raphael Papa, onde deflete à direita e
segue até encontrar a Rua Bandeirante Dias Cortes, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Edgard
Stellfeld, defletindo à direita até a Rua Des. Albuquerque Maranhão, onde deflete à esquerda seguindo até
a Rua República do Líbano, onde deflete à direita e segue até Rua Des. Alcebíades de Almeida Faria,
onde deflete à esquerda seguindo até a Avenida Pres. Washington Luiz, defletindo à direita seguindo até
Rua José Mário de Oliveira, onde deflete à esquerda e segue até a Rua João Dalegrave, onde deflete à
direita seguindo até a Rua Cel. Francisco de Paula Moura Britto, onde deflete à esquerda seguindo até a
Rua Com. Antonio Domingos de Barros, onde deflete a direita seguindo até a Rua Claudio Chatagnier,
onde deflete a esquerda até a Rua Paulo Ildefonso Assumpção, onde deflete à direita seguindo até a Rua
Anita Ribas, onde deflete à esquerda seguindo até Rua Mercedes Seiler Rocha, defletindo à direita e
seguindo por esta rua aproximadamente 196,00 metros até a linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 56.045.001.000 (FASPAR) e lote 58.217.012.000 (Planta Santa Tereza A 1431), defletindo à
esquerda passando pelos fundos dos lotes de indicações fiscais 58.217.008.000, 58.217.007.000,
58.217.013.000 e lateral do lote de indicação fiscal 58.217.004.000, até encontrar a Rua Rio Purús,
seguindo em frente em linha reta pela divisa do lote de indicação fiscal 56.045.001.000 com os lotes de
indicações fiscais 58.216.011.000, 58.216.007.000 e 58.216.013.000 até encontrar a Rua Doutor Alarico
Vieira de Alencar, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do lote de indicação fiscal
56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.215.020.000, 58.215.006.000, 58.215.023.000 e
58.215.002.000, até encontrar a Rua Maria Beatriz Rotta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a
divisa do lote de indicação fiscal 56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.211.017.000 e
58.211.001.000 até encontrar a Rua Ribeiralta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do
lote de indicação fiscal 56.045.001.000 (FASPAR) com o lote de indicação fiscal 58.210.001.000,
seguindo em frente em linha reta até encontrar a linha divisória com o lote de indicação fiscal
56.046.001.000 (Ministério da Aeronáutica), onde deflete à direita seguindo pela linha divisória deste lote
com os lotes de indicações fiscais 58.210.001.000, 58.210.002.000, 58.210.003.000, 58.210.004.000,
58.210.005.000, 58.210.006.000, 58.210.007,000, 58.210.008.000, 58.210.009.000, 58.210.010.000,
58.210.011.000 e 58.210.012.000 até encontrar a Rua Gustavo Rattman, seguindo pela linha divisória
entre os lotes 56.046.001.000 (Ministério da Aeronáutica) com os lotes de indicações fiscais
58.206.018.000, 58.206.010.000, 58.206.011.000 e 58.206.015.000 até encontrar a Rua Amadeu Assad
Yassim, defletindo à esquerda, seguindo uma linha imaginária referente ao prolongamento Leste do
alinhamento desta rua, cortando os lotes de indicações fiscais 56.046.001.000 e 76.106.009.000, até
encontrar a Avenida Francisco M. Albizu, na confluência com a Rua Alfredo Hessler, defletindo à direita,
seguindo pela linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 58.232.002.000, 58.232.003.000, e
76.106.009.000, até encontrar a Rua Ivo Flemming, continuando em linha reta pela linha de divisa entre
os lotes de indicações fiscais 76.106.009.000 e 58.230.004.000, 58.230.006.000 e 58.230.005.000, até
encontrar a Rua Desembargador Manoel de Lacerda Pinto, onde deflete à esquerda seguindo até a Av.
José Gulin, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Otávio Rechia, onde vira à esquerda, e
segue em linha reta, dividindo o lote de indicação fiscal 78.193.002.000, até encontrar a Rua João
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Ivanoski, onde deflete à direita seguindo por esta até encontrar a Rua Bernardo Rosenmann, onde deflete
à esquerda seguindo até encontrar a Rua Bernardo Glodzinki, seguindo pela linha de divisa entre o lote de
indicação fiscal 78.040.002.000, e os lotes de indicações fiscais 78.195.001.000, 78.195.002.000.
78.195.003.000, 78.195.004.000, 78.195.005.000, 78.195.006.000, 78.195.007.000, 78.195.008.000,
78.195.009.000, 78.121.011.000, 78.121.007.000 e 78.121.003.000, 78.121.002.000 e 78.121.001.000,
até encontrar a Rua Modesto Piccoli, seguindo em linha reta até a Avenida Monteiro Tourinho, defletindo
à esquerda até a Rua Lívio Petterle, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, onde deflete à esquerda até encontrar a Rua João Fonseca Mercer, onde deflete à
direita até encontrar a Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, onde deflete à direita seguindo até encontrar a
Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, onde deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Pintor
Ricardo Krieger onde deflete à direita seguindo até a Rua Roaldo Brun, defletindo à esquerda e seguindo
pela linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 98.063.012.000, e os lotes de indicações fiscais
98.063.032.000, 98.063.018.000 e 98.063.017.000, até encontrar a rodovia BR-476 - Estrada da Ribeira,
atravessando esta rodovia, defletindo levemente a direta até encontrar a Rua Ricardo Gonçalez Júnior,
onde deflete à direita contornando a Praça Carlos Guillen até encontrar a Rua João Batista Scucato, onde
deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Durvalina Fernandes e início da Rua Alcindo Fanaya,
defletindo à direita até a Rua Antonio de Cristo, onde deflete à esquerda seguindo até chegar ao lote de
indicação fiscal 78.286.021.000, seguindo pelo traçado da diretriz de prolongamento desta rua, sobre o
lote de indicação fiscal 78.286.021.000, até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) no
trecho entre Curitiba e São Paulo, seguindo o traçado da diretriz, cruzando a rodovia e cortando os lotes
de indicações fiscais 78.115.018.000 e 78.115.011.000 até chegar à Rua Estrada da Graciosa, cruzando-a
e seguindo o traçado da mesma diretriz de rua, até encontrar a Rua Rio Juruá, defletindo à direita,
seguindo pela divisa do lote de indicação fiscal 78.107.007.000, e os lotes de indicações fiscais
78.074.007.000, 78.074.027.000, 78.074.026.000, 78.074.025.000, 78.074.011.000 e 78.074.023.000,
cruzando a Rua Rio Pelotas, continuando em linha reta pela linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 78.107.007.000, e 78.082.024.000, até encontrar o inicio da Rua Rio Guaíba, seguindo por esta rua
até encontrar a Rua Rio Tietê, onde deflete à direita, seguindo até encontrar a Rua Gastão Luiz Cruls,
onde deflete à esquerda, seguindo até a Rua Rio Jaguaribe, onde deflete à direita seguindo até encontrar a
Rua Adílio Ramos, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Rio Guaporé, onde deflete à direita até a
Rua Heitor Baggio Vidal, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Rio Iriri, onde deflete à direita,
seguindo até o final da rua, onde encontra a divisa do lote de indicação fiscal 58.196.020.000, defletindo à
esquerda e seguindo pela diretriz de prolongamento da Rua Ângelo Breseghello, seguindo até encontrar a
Rua José Fernades Maldonado, ultrapassando-a e seguindo em linha reta pelo traçado da mesma diretriz,
que coincide com a linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 58.196.014.000 e 58.196.020.000,
até encontrar o inicio da Rua Ângelo Breseghello, seguindo por esta rua, até encontrar o lote de indicação
fiscal 58.190.003.000, continuando em linha reta por sobre este lote, seguindo o traçado da diretriz de
prolongamento da Rua Ângelo Breseghello, até encontrar novamente a rua de mesmo nome, seguindo por
ela até encontrar a Rua Dr. Eduardo Mendes Gonçalves, defletindo à direita até encontrar a Rua Paulo
Friebe, defletindo à esquerda até a Rua Percy Feliciano de Castilho defletindo à direita, seguindo pela
Rua Dante Angelote até a Rua Konrad Adenauer seguindo a linha de divisa sudoeste dos lotes de
indicações fiscais 38.012.003.000, 38.011.014.000, 38.011.009.000, 38.011.008.000, 38.011.007.000,
38.011.006.000, 38.011.012.000, 38.011.013.000, 38.010.016.000, 38.010.017.000, 38.010.018.000 e
38.203.002.000, até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) defletindo à esquerda percorrendo
aproximadamente 130,00 metros, defletindo levemente à direita seguindo pela Rua Raphael Papa até a
Avenida Affonso Penna, defletindo à esquerda até a Rua Monte Castelo, defletindo à direita até a Rua
Com. Alfredo Munhoz, fechando o perímetro.
SETOR CENTRAL
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Inicia-se na confluência da Rua Comendador Alfredo Munhoz com a Rua Monte Castelo, seguindo
por esta até a Avenida Affonso Penna, defletindo à esquerda até a Rua Raphael Papa, defletindo à direita
seguindo até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à esquerda, percorrendo
aproximadamente 130,00 metros, defletindo à direita seguindo a linha de divisa Nordeste dos lotes de
indicações fiscais 38.203.002.000, 38010.018.000, 38.010.017.000, 38.010.016.000, 38.011.013.000,
038011.012.000, 38.011.006.000, 38.011.007.000, 38.011.008.000, 38.011.009.000, 38.011.014.000,
38.012.003.000 até a Rua Konrad Adenauer, continuando pela divisa dos lotes de indicações fiscais
38.201.001.000 e 38.175.001.000 até encontrar a divisa do lote de indicação fiscal 38.142.012.000
defletindo levemente à direita até encontrar a Rua Ministro José Linhares continuando pelo eixo do Rio
Bacacheri na divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.001.000 e 38.150.008.000, seguindo por
esta linha divisória, que passa também pela linha de fundos dos lotes de indicações fiscais
38.150.007.000, 38.150.006.000, 38.150.005.000, 38.150.004.000, 38.150.015.000, 38.150.014.000 onde
fazem divisa com o lote de indicação fiscal 38.175.001.000, até encontrar a esquina das Ruas Paulo
Friebe e Rua Said João Sallum, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa deste com os lotes de
indicações fiscais 38.158.006.000 e 38.154.004.000 e 38.058.005.000, pelo lado esquerdo e lote de
indicação fiscal 38.175.001.000 pelo lado direito, até a confluência das ruas Arnaldo Pisseti e Rua
Sebastião Silva, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa com os lotes de indicações fiscais
38.175.001.000 pelo lado direito e 38.165.001.000, pelo lado esquerdo, até a Rua Erasmo Maeder,
atravessando esta rua e seguindo pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa entre os lotes de indicações fiscais
38.175.002.000, pelo lado direito e, 38.052.032.000 e 38.052.031.000, pelo lado esquerdo, até a Rua
Napoleão Bonaparte, cruzando esta prosseguindo pelo eixo do Rio Bacacheri na linha divisória entre o
lote de indicação fiscal 38.175.011.000 pelo lado direito e pelos lotes de indicações fiscais
38.064.001.000, 38.064.002.000, 38.064.003.000, 38.064.004.000, 38.064.005.000, 38.064.006.000,
38.064.007.000, 38.064.035.000 e 38.064.037.000 até encontrar a Rua Marco Polo, cruzando a mesma e
seguindo pelo eixo do rio, na linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 38.175.011.000 e
38.175.022.000 pelo lado direito, e pelos lotes de indicações fiscais 38.075.011.000 e 38.075.012.000
pelo lado esquerdo, até encontrar a Rua Guglielmo Marconi, cruzando-a, prosseguindo pelo eixo do Rio
Bacacheri, seguindo pela linha divisória entre o lote de indicação fiscal 31.175.026.000, pelo lado direito
e, indicação fiscal 38.202.001.000 pelo lado esquerdo, até encontrar o logradouro público ainda não
denominado, com indicação fiscal 38.175.005.000, defletindo levemente à direita seguindo pela divisa
lateral do referido lote, seguindo o eixo do Rio Bacacheri até encontra a confluência da Rua Mercedes
Stresser com a Rua Ada Macaggi, seguindo pelo eixo do rio, na divisa desta rua com o lote de indicação
fiscal 38.175.005.000, até encontrar a divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.029.000 e
18.029.001.000, seguindo por esta divisa até chegar à Rua José Lins do Rego, cruzando-a, seguindo pelo
eixo do rio, na linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 18.030.015.000 e 38.175.007.000, até a
Rua José Veríssimo, atravessando a mesma, seguindo pelo eixo do rio, até a linha divisória entre os lotes
de indicações fiscais 18.102.004.000 e 18.071.006.000 pelo lado direito e, indicações fiscais
18.035.014.000 e 18.035.026.000 pelo lado esquerdo, até encontrar a Rua Rio Negro, atravessando a
mesma até encontrar a linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais 18.071.006.000, 18.107.007.000
e 18.107.010.000, prosseguindo pelo eixo do rio Bacacheri, até encontrar o lote de indicação fiscal
18.071.007.000, cortando-o em duas partes, seguindo o eixo do Rio Bacacheri, até encontrar a Avenida
Victor Ferreira do Amaral, onde deflete à direita até encontrar a Rua Prof. Eduardo Correia Lima até
encontrar a Rua Oscar Schrappe Senior, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Araguaia, onde deflete
à direita seguindo até a Rua Capitão Varassim, prosseguindo em linha reta, pelo traçado da diretriz de
prolongamento da Rua Araguaia, na divisa entre os lotes de indicações fiscais 18.054.032.000 e
18.054.030.000, até encontrar a Rua Professora Antonia Reginato Vianna, defletindo à direita e seguindo
até a Rua Professor Nivaldo Braga, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Delegado Leopoldo
Belczak, defletindo à direita e seguindo até a Rua Jorge Batista Crocetti, onde deflete à esquerda seguindo
até a Avenida Maurício Fruet, defletindo levemente à direita seguindo pela Rua São Thiago seguindo até
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a Rua Valfrido Ribeiro de Campos, defletindo à esquerda e seguindo até a Rodovia BR-277 – CuritibaParanaguá, contornando a Praça Mauro Ferreira seguindo até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR116) onde deflete à esquerda, percorrendo aproximadamente 1.200,00 metros até encontrar a Rua Dr.
Ovande do Amaral, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua José Todeschini, defletindo à direita até a
Avenida Comendador Franco, onde deflete à esquerda até encontrar a Rua Senador Nereu Ramos,
seguindo por esta até a Rua João Ferreira Leite, onde deflete à direita seguindo até a Rua Dona Ana Neri,
defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Padre Osvaldo Gomes, defletindo à esquerda, até a Rua Cruz e
Souza, onde deflete à direita seguindo até a Rua Deputado Leoberto Leal, seguindo até a Rua Nereu
Ramos, onde deflete à direita, contornando a Praça Abílio de Abreu, até encontrar a divisa desta praça,
que possui indicação fiscal 44.048.002.000 com os lotes de indicações fiscais 44.053.078.000 e
44.053.009.000, até encontrar a Rua Araújo Porto Alegre, onde deflete à esquerda até encontrar a Rua
Governador Jorge Lacerda, onde deflete à esquerda até a Rua de Rondônia, onde deflete à direita
seguindo até a Avenida Senador Salgado Filho, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Capitão João
Ribas de Oliveira onde deflete à direita, seguindo por esta rua até a Rua Hermógenes de Oliveira, onde
deflete à esquerda seguindo até a Rua Canal Belém, defletindo à direita seguindo até a Rua Major
Fabriciano do Rego Barros, seguindo por esta até a Rua Fredererico Maurer, defletindo à direita e
seguindo até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), cruzando-a e seguindo até encontrar a
Avenida Presidente Wenceslau Braz, seguindo por esta até a Rua Eduardo Vardânega, onde deflete à
direita seguindo até a Rua Daisy Luci Berno, defletindo à esquerda até a Rua Alferes Poli, seguindo por
esta até a Rua Professor Plácido e Silva, onde deflete à direita seguindo até a Rua Dr. Carvalho Chaves,
defletindo à direita e seguindo até a o lote de indicação fiscal 64.003.005.000, seguindo em linha reta, por
sobre uma linha imaginária distante 100,00 metros da Avenida Marechal Floriano Peixoto, paralela a esta,
cortando o lote de indicação fiscal 64.003.005.000, até encontrar a Rua Daisy Luci Berno, cruzando-a até
encontrar o lote de indicação fiscal 64.110.011.000, defletindo à esquerda e seguindo pela linha divisória
entre o lote de indicação fiscal 64.143.023.000 e 64.110.011.000, onde está implantada o trecho da
Avenida da República, seguindo até a Avenida Marechal Floriano Peixoto, cruzando esta avenida até
encontrar a Rua Aluízio Finzetto, seguindo por esta até encontrar uma linha imaginária, paralela a
Avenida Marechal Floriano Peixoto, distante 100,00 metros desta avenida, onde deflete à esquerda e
segue em linha reta, pela mencionada linha imaginária, atravessando os lotes de indicações fiscais
64.004.003.000, 64.004.004.000, 64.004.010.000, 64.004.012.000, 64.004.011.000, cruzando a Rua
David de Souza Camargo, seguindo pela linha imaginária atravessando os lotes de indicações fiscais
44.027.025.000, 44.027.004.000, 44.027.003.000, 44.027.002.000 e 44.027.001.000 até cruzar a Rua
Francisco Parolin, seguindo em linha reta, cortando os lotes de indicações fiscais 44.024.016.000,
44.024.006.000, 44.024.005.000, 44.024.004.000, 44.024.003.000, 44.024.002.000 e 44.024.001.000,
cruzando a Rua Antonio Parolin Júnior, seguindo pela linha imaginária, cortando os lotes de indicações
fiscais 42.046.032.000, 42.046.027.000, 42.046.004.000, 42.046.021.000, 42.046.005.000 e
42.046.014.000, até encontrar a Rua João Parolin, seguindo pela linha imaginária cortando os lotes de
indicações fiscais 42.066.017.000 e 42.066.002.000, cruzando a Rua Caeté, prosseguindo pela linha
imaginária, cortando o lote de indicação fiscal 42.066.022.000, até encontrar a Rua Conselheiro Laurindo,
defletindo à direita e seguindo até a Rua Jóquei Clube, defletindo à direita e seguindo até a Rua
Imaculada Conceição, defletindo à direita até encontrar a Avenida Senador Salgado Filho, defletindo à
esquerda e seguindo até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à esquerda e
seguindo até a Rua João Marchesini, defletindo à esquerda e seguindo até a Avenida Comendador Franco,
defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Aquelino Orestes Baglioli, onde deflete à direita seguindo pela
linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 24.118.017.000, 24.118.018.000, 26.058.002.000,
24.118.024.000 e 24.118.020.000 até encontrar a diretriz de prolongamento da Rua Professor Luiz Carlos
Pereira da Silva, que corta o lote de indicação fiscal 28.058.002.000, até a Rua Eleonora Muricy Novaes,
onde deflete à direita até a Rua Doutor Salvador de Maio, onde deflete à esquerda seguindo até a Avenida
Linha Verde (antiga BR-116) onde deflete à esquerda e segue até a linha de divisa entre os lotes de
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indicações fiscais 26.081.011.000 e 26.081.010.000, defletindo à esquerda e seguindo por esta linha
divisória até encontrar a Rua Prefeito Lothario Meissner, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua
Engenheiro Ostoja Roguski, onde deflete à direita e segue até Av. Prefeito Maurício Fruet, onde deflete à
direita e segue até a Rua Urbano Lopes, defletindo à esquerda e seguindo por esta rua até a Rua
Governador Agamenon Magalhães, encontrando a divisa entre os lotes de indicações fiscais
16.052.036.000 e 16.052.012.000 seguindo por esta divisa até a Rua Adão Sobocinski, seguindo até a Rua
Coronel Pedro Scherer Sobrinho, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Sanito Rocha, onde deflete à
direita seguindo até a Avenida São José, defletindo à direita e seguindo até a Rua Oyapock, defletindo à
esquerda e seguindo até a Avenida Senador Souza Naves, onde deflete à direita e segue até a Av.
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Jacob
Bertinato, onde deflete à direita e segue até a Rua Frei Orlando, defletindo à esquerda e seguindo até a
Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde deflete à direita e segue até encontrar a Rua Monte Castelo,
onde deflete à esquerda e segue até a Rua Coronel Alfredo Munhoz, fechando o perímetro.
SETOR SUL
Inicia-se na confluência da Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) com a Rua Christiano
Hey, seguindo deste ponto pela Rua Christiano Hey até encontrar a Rua João Lunardelli, onde faz esquina
com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, atravessando esta avenida e defletindo a esquerda,
seguindo pelo lado esquerdo da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, até encontrar a divisa dos
lotes de indicações fiscais 85.537.043.000 e 85.537.039.000, defletindo neste ponto à direita e seguindo
pela linha de divisa entre os dois lotes, encontrando a divida entre os lotes de indicações fiscais
85.537.039.000 e 85.537.044.000, continuando em linha reta pela divisa dos lotes até chegar a Rua João
Chede, seguindo pela divisa da Zona Industrial com a Zona de Uso Misto e com a Zona Especial Militar
até encontrar a Rua Nita Hubel, percorrendo aproximadamente 200,00 metros, defletindo à esquerda e
seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 85.329.003.000, 83.527.009.000, 83.527.022.000 e
83.527.012.000 até encontrar a Rua Drª Alzira Pirath Correa, onde deflete à direita seguindo por esta rua
até encontrar a Rua Orestes Codega, virando a direita até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga
rodovia BR-116), dobrando a esquerda e seguindo por esta rodovia até a Rua André Ferreira Barbosa,
onde deflete à esquerda e segue pela Rua André Ferreira Barbosa até encontrar a Rua José Rodrigues
Pinheiro, onde deflete à esquerda até encontrar a Avenida Winston Churchil, seguindo por esta Avenida
até encontrar a Rua João Rodrigues Pinheiro, onde deflete à direita e segue até encontrar a Rua Francisco
Raitani, defletindo à esquerda até a Rua Ipiranga, onde deflete à direita e segue até a Rua Eloi Orestes
Zeglin, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Santa Regina, onde deflete à direita até encontrar a Rua
Santa Regina, seguindo até encontrar a Rua Bortolo Gusso, onde deflete à direita até encontrar a Rua
Adel Raad, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Miguel Gaska, onde deflete à direita, seguindo em
linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.377.026.000 e 81.369.018.000, até encontrar a
divisa dos lotes de indicações fiscais 81.083.001.000 e 81.082.025.000, seguindo por esta linha divisória
até encontrar a Rua Fernandes Vieira, seguindo por esta rua até encontrar a Avenida Brasília, onde deflete
à esquerda até encontrar a Rua das Sabiás, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua das
Perdizes, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Eloy de Assis Fabris, onde deflete à direita,
seguindo até a Avenida Henry Ford, onde deflete à direita seguindo até a Rua Roberto Faria, onde deflete
à direita seguindo até encontrar a Rua Maestro Francisco Antonello, defletindo à esquerda seguindo até
encontrar a Rua Antonio Bariquelo, defletindo à direita até encontrar a Rua Major Vicente de Castro,
onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Albino Beatriz, onde deflete à direita seguindo até a Rua
Omilio Monteiro Soares, onde deflete à esquerda até encontrar a Avenida Presidente Wenceslau Braz,
defletindo à direita até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), atravessando esta
rodovia até encontrar a Rua Frederico Maurer, onde segue até encontrar a Rua Dr. Dalton Dória Pinto,
onde deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, onde deflete à
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direita até encontrar a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, onde deflete à direita, seguindo até a Rua
Prof. João Soares Barcelos, onde deflete à esquerda seguindo até a Rua Waldemar Kost, onde deflete à
direita seguindo até a Rua Paulo Setubal, onde deflete à esquerda, seguindo até encontrar a Rua Evaristo
da Veiga, onde deflete à direita seguindo até encontrar a Rua Antonio Rebelatto, por onde segue até
encontrar a Rua Elísio Gabardo, onde deflete à esquerda, seguindo até encontrar a Rua Francisco
Derosso, pela qual segue até encontrar a Rua João Eugênio Batista, onde deflete à direita seguindo até a
Rua Professor Narciso Mendes, por onde segue até encontrar a Rua Leôncio Derosso, defletindo à direita
até encontrar a Rua Desembargador João Antonio de Barros Júnior, onde deflete à esquerda e segue até a
Rua Barão de Santo Ângelo, onde deflete à esquerda e segue até a Rua Carmen Miranda, onde deflete à
direita seguindo em linha reta até encontrar a Rua Batista da Costa, atravessando esta rua e continuando
em linha reta, pela diretriz de prolongamento desta rua, pela linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 81.288.013.000 e 81.289.001.000, prosseguindo em linha reta, cortando o lote de indicação fiscal
81.480.009.000 até encontrar a Rua Cid Marcondes de Albuquerque, atravessando esta rua e seguindo em
linha reta pela Rua Wilson Stadler até encontrar a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, onde deflete à direita
seguindo até encontrar a Rua Manoel Mendes, onde deflete à esquerda seguindo até o final da rua e
continuando em linha reta, pela linha divisória formada pelos lotes de indicações fiscais 81.694.008.000,
81.694.009.000, 81.694.010.000 e 81.694.011.000, do lado direito e, pelos lotes de indicações fiscais
81.505.015.000 e 81.505.016.000, pelo lado esquerdo, até encontrar a Rua Adão Ordakowski, defletindo
à esquerda e seguindo até encontrar a Rua Victor Modesto de Oliveira, onde deflete à direita seguindo até
a Rua Emanoel Voluz, onde deflete à esquerda seguindo até a Alameda Nossa Senhora do Sagrado
Coração, onde deflete à direita seguindo até a Rua Nicola Pellanda, cruzando esta rua e seguindo em linha
reta por aproximadamente 116,00 metros pelo Eixo do Trabalhador até encontrar a Rua Mariano Snak,
onde deflete à esquerda seguindo até encontrar a Rua Alfonso Osvaldo Grellmann, onde deflete à direita
seguindo até encontrar a Rua Antonio Teixeira de Andrade, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua
Lufrido Costa, onde deflete à direita até encontrar a Rua Foz do Iguaçu, defletindo à esquerda seguindo
até o seu final, onde encontra o lote de indicação fiscal 83.505.019.000, defletindo à esquerda e seguindo
pela linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 83.392.002.000, 83.392.003.000, 83.392.004.000,
83.392.005.000, 83.392.006.000, 83.392.007.000, 83.392.008.000, 83.392.009.000, 83.392.010.000,
83.392.011.000, 83.392.012.000, pelo lado esquerdo e, pelos lotes de indicações fiscais 83.505.019.000 e
83.505.020.000, pelo lado direito, até encontrar a Rua Nicola Pellanda, onde deflete à direita seguindo até
encontrar a rodovia BR-277- Curitiba - Quatro Barras, defletindo à direita, seguindo até encontrar a
Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), onde deflete à esquerda e segue até o encontro desta
rodovia e da Rua Christiano Hey, fechando o perímetro.
ANEXO IV
Descrição dos perímetros das Zonas e Setores de Uso que compõe a Operação Urbana Consorciada
Linha Verde
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 1
Inicia-se na confluência da Rua João Batista Scucato com a Estrada da Ribeira BR 476 até a Rua
Alcindo Fanaya, defletindo à direita até a Rua Antonio de Cristo, defletindo à esquerda até chegar ao lote
de indicação fiscal 78.286.021.000 seguindo pela previsão de passagem de rua prolongamento desta rua,
cortando o lote de indicação fiscal 78.286.021.000 até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116),
defletindo à direita até a Estrada da Ribeira BR 476, seguindo pela Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes aproximadamente 175,00 metros, defletindo à direita na divisa dos lotes de indicações fiscais
78.114.015.000, 78.260.009.000 e 78.260.008.000 até a Rua Roaldo Brun, seguindo pela mesma até a
Rua Pintor Ricardo Krieger, continuando pela divisa dos lotes de indicação fiscal 98.063.012.000 e os
lotes de indicações fiscais 98.063.032.000, 98.063.018.000 e 98.063.017.000 atravessando a Rodovia BR
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476 - Estrada da Ribeira, defletindo levemente à direita até encontrar a Rua Ricardo Gonçalez Jr,
defletindo à direita, contornando a Praça Carlos Guillen até encontrar a Rua João Batista Scucato,
fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 2
Inicia-se na confluência da Avenida José Gulin com a Avenida Luiza Gulin, atravessando a
Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), continuando pela divisa dos lotes de indicações fiscais
58.166.033.000, 58.166.028.000, e 58.025.001.000, seguindo pela Rua Adílio Ramos até a Rua Rio Tietê,
defletindo à direita até a Rua José de Oliveira Franco, defletindo à esquerda até a Rua Rio Jaguaribe,
defletindo à direita percorrendo aproximadamente 80,00 metros, continuando pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 58.166.036.000 e 58.248.001.000 até a Rua Maracatiara, seguindo pela Avenida
Copaíba atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo a divisa com o lote de
indicação fiscal 58.195.006.000 e 58.165.024.000, por aproximadamente 52,00 metros até encontrar a
divisa do lote de indicação fiscal 76.106.009.000, defletindo à esquerda até a divisa com o lote de
indicação fiscal 56.046.001.000, defletindo à direita seguindo em linha reta até a previsão de passagem de
rua prolongamento da Rua Vereador Antonio Domakoski, defletindo à direita, seguindo por esta previsão
de passagem de rua, cortando o lote de indicação fiscal 76.106.009.000 até a Rua Francisco M. Albizu,
seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 76.106.009.000, 58.232.002.000, e 58.232.003.000,
até encontrar a Rua Ivo Fleming continuando em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais
58.230.004.000, 58.230.006.000 e 58.230.005.000 até a Rua Des. Manoel de Lacerda Pinto, defletindo à
esquerda até a Avenida Francisco M. Albizu, defletindo à direita até a Avenida Luiza Gulin, seguindo
pela mesma até a Avenida José Gulin, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 3
Inicia-se na confluência da Rua Rio Purus com a Rua Amadeu Assad Yassim, seguindo pela
previsão de passagem de rua prolongamento da Rua Rio Purus, cortando o lote de indicação fiscal
58.195.002.000 até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à direita
percorrendo aproximadamente 140,00 metros até encontrar a Rua Hamilton Pospissil, defletindo à
esquerda até a Rua Francisco Zuneda Ferreira da Costa, defletindo a direita até a Avenida da Integração,
defletindo a direita ate a Rua Attilio Ramon, defletindo à direita até a Rua Bento Ribeiro, defletindo à
esquerda percorrendo aproximadamente 40,00 metros, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais
38.022.011.000, 38.022.010.000, 38.022.009.000, 38.022.008.000, 38.022.013.000, 38.022.014.000,
38.022.015.000, 38.022.016.000, 38.022.017.000, 38.022.018.000, 38.022.019.000, 38.022.020.000,
38.022.021.000, 38.022.022.000 e 38.199.006.000 até encontrar a Rua dos Xaverianos, defletindo à
direita até a Rua José Zgoda, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116), seguindo pela Rua Gustavo Rattman até a Rua Mercedes Seiler Rocha, defletindo à direita até a
Rua Amadeu Assad Yassim, defletindo à esquerda até a Rua Rio Purus, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 4
Inicia-se na confluência da Rua Dino Bertoldi com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR116), percorrendo aproximadamente 700,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 18.104.006.000 e 18.104.003.000 até encontrar a Avenida Victor Ferreira do Amaral,
seguindo pela Rua Eng. Antonio Batista Ribas até a Rua Des. Aristóxenes Bittencourt, defletindo à direita
até a Rua General Poli Coelho, defletindo à esquerda até a Rua Suécia, defletindo à direita, atravessando a
Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) continuando pela Rua Maria Ficinska até a Rua Pres.
Epitácio Pessoa, defletindo à direita até a Rua Monte Castelo, defletindo à direita até a Avenida Affonso
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Penna, defletindo à esquerda até a Rua Raphael Papa, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha
Verde (antiga rodovia BR-116) até encontrar a Rua Dino Bertoldi, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 5
Inicia-se na confluência da Rua Delegado Leopoldo Belczak com a Rua Urbano Lopes até a Rua
Jorge Batista Crocetti, defletindo à direita até a Avenida Mauricio Fruet, defletindo levemente à direita
seguindo pela Rua São Thiago até a Rua Valfrido Ribeiro de Campos, defletindo à esquerda até a
Rodovia BR 277- Curitiba - Paranaguá, contornando a Praça Mauro Ferreira, seguindo até a Avenida
Linha Verde (antiga Rodovia BR 116), defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 106,00
metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 26.081.010.000,
26.081.011.000 até a Avenida Prefeito Lothário Meissmer, defletindo à direita percorrendo
aproximadamente 160,00 metros, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 26.055.004.000,
26.055.007.000 e 26.055.008.000 atravessando a Avenida Prefeito Mauricio Fruet e a Avenida Presidente
Affonso Camargo, seguindo pela Rua Urbano Lopes até a Rua Leopoldo Belczak, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 6
Inicia-se na confluência da Rua Dr. Ovande Amaral com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116) até a Rua José Todeschini, defletindo à direita até a Avenida Comendador Franco, defletindo à
esquerda até encontrar a Rua Senador Nereu Ramos, seguindo por esta rua até a Rua João Ferreira Leite,
defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), continuando pela Rua
João Marchesini até a Avenida Comendador Franco, defletindo à esquerda e seguindo até a Rua Aquelino
Orestes Baglioli, defletindo à direita seguindo pela linha de divisa dos lotes de indicações fiscais
28.118.017.000, 24.118.024.000, 24.118.018.000, 24.118.020.000 e 26.058.002.000, até encontrar a
previsão de passagem de rua prolongamento da Rua Luiz Carlos Pereira da Silva, defletindo à direita
cortando o lote de indicação fiscal 28.058.002.000, seguindo até a Rua Eleonora Muricy Novaes,
defletindo à direita até a Rua Dr. Salvador de Maio, defletindo à esquerda atravessando a Avenida Linha
Verde (antiga rodovia BR-116) até encontrar a Rua Ovande Amaral, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 7
Inicia-se na confluência da Avenida Senador Salgado Filho com a Rua Canal Belém até a Rua
Oliveira, defletindo à direita até a Rua Capitão João Ribas de Oliveira, defletindo à direita até a Rua Paul
Cezanne, defletindo à esquerda até a Rua Canal Belém, defletindo à esquerda percorrendo
aproximadamente 275,00 metros, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 64.047.030.000 e
64.118.005.000, continuando pela Rua Eduardo Polak até a Rua Anne Frank, defletindo à esquerda até a
Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, defletindo à direita até a Rua Tenente Francisco Ferreira de
Souza, defletindo à direita até a Rua Dr. Dalton Dória Pinto, defletindo à esquerda até a Rua Frederico
Maurer, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), continuando
pela Avenida Presidente Wenceslau Braz, até a Rua Eduardo Vardânega, defletindo à direita até a
Avenida da República, defletindo à direita percorrendo aproximadamente 235,00 metros, seguindo pela
divisa dos lotes de indicações fiscais 64.110.011.000, 62.143.005.000, 62.143.023.000, atravessando até
encontrar a Avenida Marechal Floriano Peixoto, seguindo pela Rua Aluízio Finzetto até a Rua
Constantino Bordigon, defletindo à direita até a Rua Francisco Nunes, defletindo à esquerda até a Rua
Pedro de Toledo, defletindo à direita até a Avenida Senador Salgado Filho, atravessando a Avenida Linha
Verde (antiga rodovia BR-116) até a Rua Canal Belém, fechando o perímetro.
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POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 8
Inicia-se na confluência da Rua Isaías Régis de Miranda com a Avenida Linha Verde (antiga
rodovia BR-116) até a Rua Sonia Maria, defletindo à direita até a Rua Oliveira Viana, defletindo à
esquerda até a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, defletindo à direita até a Rua Padre Dehon,
defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo pela Rua Cel.
Izaltino Pinho até a Rua Omilio Monteiro Soares, defletindo à direita até a Rua Albino Beatriz, defletindo
à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo levemente à esquerda
até encontrar a Rua Isaias Régis de Miranda, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 9
Inicia-se na confluência da Rua Engenheiro Emilio Guetter com a Avenida Linha Verde (antiga
rodovia BR-116) até a Rua Frei Henrique de Coimbra, defletindo à direita até a Rua Wilson Lois Koehler
Jr, defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 275,00 metros, defletindo à direita seguindo a
linha imaginária prolongamento da Rua Alcino Guanabara, cortando os lotes de indicações fiscais
82.182.014.000 e 82.182.005.000 até encontrar a Rua Max Schrappe, defletindo à direita até a Avenida
Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo levemente à direita até encontrar a Rua Dr. Gastão
Faria, defletindo à esquerda até a Rua Omilio Monteiro Soares, defletindo à direita até a Rua Amaro de
Santa Rita, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) até
encontrar a Rua Engenheiro Emilio Guetter, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 10
Inicia-se na confluência da Rua Dr. Francisco Soares com a Rua Benjamin Antonio Ansai, seguindo
até o final da rua, cortando o lote de indicação fiscal 81.314.010.000 até encontrar a Avenida Linha Verde
(antiga rodovia BR-116), defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 80,00 metros, defletindo à
direita seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.315.075.000, 81.315.077.000 e
81.315.078.000 até a Rua Francisco Derosso, seguindo pela Rua Ângelo Scaramuza até a Rua Anibal
Requião, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo pela
Rua Emanuel Kant até a Rua Infante Dom Henrique, defletindo à direita até a Avenida Brasília, seguindo
pela Rua Benjamin Antonio Ansai até a Rua Dr. Francisco Soares, fechando o perímetro.
POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 11
Inicia-se na confluência da Rua Arthur Euclides de Moura com a Avenida Linha Verde (antiga
rodovia BR-116), até a Rua Embaixador José Carlos de Macedo Soares, defletindo à direita até a Rua
Barão de Santo Ângelo, seguindo pela Rua Antonio Ribeiro Macedo até a Rua 1º de Maio, defletindo à
direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à esquerda, seguindo
aproximadamente 50,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais
83.511.022.000, 83.511.064.000 até encontrar a Rua Guilherme Mazeto, defletindo à direita seguindo
pela previsão de passagem de rua prolongamento desta mesma rua até a Rua Ipiranga, defletindo à direita
até a Rua Jovina de Oliveira Karan, defletindo à esquerda até a Rua Osório dos Santos Pacheco defletindo
à direita seguindo até o final desta rua continuando em linha reta, cortando o lote de indicação fiscal
81.097.008.000 até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) seguindo a Rua Arthur
Euclides de Moura, fechando o perímetro.
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POLO DA LINHA VERDE (POLO - LV) – 12
Inicia-se na confluência da Rua Luciano Piuzzi com a Rua Reinaldo Stocco seguindo pela Rua
Jorge Coleraus Barbosa até a Rua Eng. João Bley Filho, defletindo à direita até a Rua Durval Jungles,
defletindo à esquerda até a Rua Emanoel Voluz, defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde
(antiga BR 116), defletindo levemente à direita e seguindo pela Rua André Ferreira Barbosa até a Rua
Sander Roberto da Cunha, defletindo à direita seguindo a divisa dos lotes de indicações fiscais
83.511.076.000 e 83.511.025.000 até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à
esquerda percorrendo aproximadamente 150,00 metros, seguindo pela divisa dos lotes de indicações
fiscais 81.478.003.000, 81.478.006.000 e 81.478.005.000, até a Rua Luciano Piuzzi, defletindo à direita
até a Rua Reinaldo Stocco, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 1
Inicia-se na confluência da Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) com a Rua Estrada da
Graciosa percorrendo aproximadamente 380,00 metros até previsão de passagem de rua prolongamento
da Rua Antonio de Cristo, defletindo à direita seguindo o traçado da previsão cortando os lotes de
indicações fiscais 78.115.018.000 e 78.115.011.000 até a Rua Estrada da Graciosa, defletindo à direita até
a Rua Rio Japurá, defletindo à esquerda seguindo pela Rua Rio Jutaí até a Rua Gastão Luiz Cruls,
defletindo à esquerda até a Rua Rio Juruá, defletindo à direita até a Rua Sebastião Alves Ferreira,
defletindo à esquerda até a Rua Rio Pelotas, defletindo à direita seguindo pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 58.166.028.000 e 58.166.033.000 até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116),
defletindo à direita percorrendo aproximadamente 80,00 metros até a Avenida José Gulin, defletindo à
esquerda, percorrendo aproximadamente 220,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos
lotes de indicações fiscais 78.170.013.000 e 78.170.014.000 continuando pela Rua Alferes Marcílio
Machado até a Rua João Ivanoski, defletindo à direita até a Rua Alberto Manoel Glaser, defletindo à
esquerda até a Rua Abrão Calixto, defletindo à direita até a Rua Wenceslau Glaser Neto, defletindo à
esquerda até a Rua Hilário Moro, defletindo à direita até a Rua Saul Piccoli, defletindo à esquerda até a
Rua Modesto Piccoli, defletindo à direita até a Avenida Monteiro Tourinho, defletindo à direita
atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) até a Rua Estrada da Graciosa, fechando o
perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 2
Inicia-se na confluência da Avenida Copaíba e Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) até a
Rua Laranjeiras, defletindo à direita até a Rua Indaiá, defletindo levemente à direita até a Rua Ingabaú,
defletindo à esquerda até a Rua Laranjeiras, defletindo a direita seguindo pela testada do lote de indicação
fiscal 58.240.019.000 até a divisa com o lote de indicação fiscal 58.196.020.000, defletindo à direita até a
divisa com o lote de indicação fiscal 58.196.019.000, defletindo à esquerda até a divisa com o lote de
indicação fiscal 58.175.008.000, defletindo à direita até encontrar a Rua José Fernandes Maldonado,
seguindo até a Rua Francisco Zuneda Ferreira da Costa, defletindo à direita até a Rua Hamilton Pospissil,
defletindo à esquerda até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à direita
percorrendo aproximadamente 170,00 metros, defletindo à esquerda, seguindo pela previsão de passagem
de rua, prolongamento da Rua Rio Purus, cortando o lote de indicação fiscal 58.195.002.000 seguindo
pela mesma até a Rua Amadeo Assad Yassin, defletindo à direita seguindo até a Rua Maria Beatriz Rotta,
defletindo levemente à direita, seguindo pela previsão de passagem de rua prolongamento da Rua
Vereador Antonio Domakoski, cortando o lote de indicação fiscal 56.046.001.000 até a divisa com o lote
de indicação fiscal 76.106.009.000, defletindo à direita até a divisa com o lote de indicação fiscal
58.195.006.000, defletindo à esquerda seguindo pela divisa com o lote de indicação fiscal
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58.165.024.000, até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até a Avenida
Copaíba, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 3
Inicia-se na confluência da Rua José Zgoda com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116)
até a Rua Santa Madalena Sofia Barat, defletindo à direita até a Rua Fúlvio José Alice, defletindo à
esquerda até a Rua Anibal Goulart Maia Filho, defletindo à direita até a Rua Mario do Amaral, defletindo
à esquerda até a Rua Dante Angelote, defletindo à direita até a Rua Paulo de Tarso Montenegro defletindo
à esquerda percorrendo aproximadamente 80,00 metros, até o final da rua, defletindo à direita seguindo a
linha de divisa sudoeste dos lotes de indicações fiscais 38.010.016.000, 38.010.017.000, 38.010.018.000 e
38.203.002.000, até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) defletindo à esquerda percorrendo
aproximadamente 130,00 metros, defletindo levemente à direita seguindo pela Rua Raphael Papa até a
Rua Des. Albuquerque Maranhão, defletindo à direita até a Avenida Edgard Stellfeld, defletindo à direita
até a Rua Ozório Duque Estrada, defletindo à esquerda até a Rua Professor Gelvira Correia Pacheco,
defletindo à direita até a Rua Coronel Francisco de Paula Moura Britto, defletindo à esquerda até a Rua
Francisco Leal, defletindo à direita até a Rua Claudio Chatagnier, defletindo à esquerda até a Rua João
Dalegrave, defletindo à direita até a Rua Des. Conrado Ericksen, defletindo à esquerda até a Rua
Comendador Domingues de Barros, defletindo à direita até a Rua Anita Ribas, defletindo à esquerda até e
Rua Rubens Evangelista de Macedo, defletindo à direita até a Rua Amazonas de Souza Azevedo,
defletindo à esquerda até a Rua Deputado Antonio Lopes Jr, defletindo à direita até a Rua Gustavo
Rattman, defletindo à direita até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até
a Rua José Zgoda, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 4
Inicia-se na confluência da Rua Suécia com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) até a
Rua Antonio Simm, defletindo à direita até a Rua Gal. Adalberto Gonçalves de Menezes, defletindo à
direita até a Rua Jorge Batista Crocetti, defletindo à esquerda até a Rua Guilherme Tragante, defletindo à
direita até a Rua Benedito Guil, defletindo à esquerda até a Rua Gov. Agamenom Magalhães, defletindo à
direita até a Rua Antonio Olívio Rodrigues, defletindo à esquerda até a Rua Delegado Leopoldo Belczak,
defletindo à direita atravessando a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até a Avenida
Nossa Senhora da Penha, defletindo à direita até a Rua Gov. Agamenom Magalhães, percorrendo
aproximadamente 200,00 metros pela Avenida Marechal Humberto Castelo Branco, defletindo à direita,
seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 16.028.041.000, 16.028.042.000 até encontrar a Rua
Vitório do Amaral Cattani, seguindo até a Rua Frei Orlando, defletindo à esquerda percorrendo
aproximadamente 45,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais
16.121.033.000, 16.121.021.000, 16.121.020.000, 16.121.019.000 e 16.121.017.000 até encontrar a Rua
Manoel Vicente de Oliveira Mello, seguindo pela Rua Alberto Bahr até a Rua Dr. Renê Dinorah da
Silveira, defletindo à esquerda até a Rua Maria Ficinska, defletindo à direita até a Avenida Linha Verde
(antiga rodovia BR-116), seguindo até a Rua Suécia, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 5
Inicia-se na confluência da Rua João Ferreira Leite com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116) até a Rua Dona Ana Neri, defletindo à direita até a Rua Padre Oswaldo Gomes, defletindo à
esquerda até a Rua Cruz e Souza, defletindo à direita até a Rua Deputado Leoberto Leal, defletindo à
esquerda contornando a Praça Abílio de Abreu, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais
44.053.078.000 e 44.053.009 até a Rua Araújo Porto Alegre, defletindo à esquerda até a Rua Governador
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Jorge Lacerda, defletindo à esquerda até a Rua de Rondônia, defletindo à direita até a Avenida Senador
Salgado Filho, defletindo à direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à
direita, seguindo até a Rua João Ferreira Leite, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 6
Inicia-se na confluência da Rua Frederico Maurer com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR116) até a Rua Fanny Hauer, defletindo à direita até a Rua Isaías Régis de Miranda, defletindo à direita
até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo levemente à esquerda seguindo pela Rua
Albino Beatriz até a Rua Omílio Monteiro Soares, defletindo à direita até a Avenida Presidente
Wenceslau Braz, defletindo à direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até a
Rua Frederico Maurer, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 7
Inicia-se na confluência da Rua Padre Dehon com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116)
até a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, defletindo à direita até a Rua Major Theodolindo Ferreira
Ribas, defletindo à esquerda até a Rua Cel. Antonio Ricardo dos Santos, defletindo à direita até a Rua
Professor José Nogueira dos Santos, defletindo à esquerda até a Rua Pres. Pádua Fleury, defletindo à
direita até a Rua Conde São João das Duas Barras, defletindo à esquerda até a Rua São Bento, defletindo
à direita até a Rua Eng. Emílio Guetter, defletindo à direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116), defletindo levemente à esquerda seguindo pela Rua Amaro de Santa Rita até a Rua Omílio
Monteiro Soares, defletindo à direita até a Rua Coronel Izaltino Pinho, defletindo à direita até a Avenida
Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até a Rua Padre Dehon, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 8
Inicia-se na confluência da Rua Max Shrappe com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116)
percorrendo aproximadamente 430,00 metros até a previsão de passagem de rua prolongamento da Rua
Waldemar Kost, defletindo à direita, cortando o lote de indicação fiscal 82.182.001.000 até encontrar a
Rua São Jorge seguindo até a Rua José Rebelato, defletindo à esquerda até a Rua Antonio Rebelatto,
defletindo à direita até a Rua Francisco Derosso, defletindo à direita percorrendo aproximadamente
300,00 metros defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.315.075.000,
81.315.078.000 e 81.315.077.000 até encontrar a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116),
defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 80,00 metros, defletindo à direita, seguindo a linha
imaginária prolongamento da Rua Dr. Francisco Soares, cortando o lote de indicação fiscal
81.314.010.000, prosseguindo por esta rua até a Rua Major Vicente de Castro, defletindo à direita até a
Rua Hassib Jezzini, defletindo à direita até a Rua Omilio Monteiro Soares, defletindo à esquerda até a
Rua Gastão Faria defletindo à direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo
levemente à direita até a Rua Max Schrappe, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 9
Inicia-se na confluência da Rua Anibal Requião com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR116) até a Rua Des. Estanislau Cardoso, defletindo à direita seguindo pela previsão de passagem de rua
prolongamento da mesma que corta o lote de indicação fiscal 81.244.006.000 até encontrar a Rua
Embaixador José Carlos de Macedo Soares, seguindo até a Rua Arthur Euclides de Moura, defletindo à
direita até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo a linha imaginária prolongamento
da Rua Ozório dos Santos Pacheco, cortando o lote de indicação fiscal 81.097.008.000, continuando pela
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mesma rua até a Rua Jovina de Oliveira Karan, defletindo à direita até a Rua Bortolo Gusso, defletindo à
esquerda percorrendo aproximadamente 110,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes
de indicações fiscais 81.377.036.000, 81.377.031.000, 81.377.032.000 e 81.082.027.000 continuando em
linha reta por uma linha imaginária paralela e distante 5,00 metros, da divisa dos lotes de indicações
fiscais 81.82.019.000 e 81.082.018.000 até encontrar a Rua Anton Tchekov, defletindo à direita até a Rua
Infante Dom Henrique, defletindo à esquerda até a Rua Emanuel Kant, defletindo à direita até a Avenida
Linha Verde (antiga rodovia BR-116), seguindo até a Rua Anibal Requião, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 10
Inicia-se na confluência da Rua 1º de Maio com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116)
até a Rua Antonio Ribeiro Macedo, defletindo à direita até a Rua Batista da Costa, defletindo à esquerda
percorrendo aproximadamente 325,00 metros, defletindo à direita seguindo por uma linha imaginária
paralela e distante 4,00 metros, da divisa dos lotes de indicações fiscais 81.286.011.000 e 81.286.012.000,
continuando em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.480.012 e 81.480.009.000 até a
Rua Cid Marcondes de Albuquerque, defletindo à direita até a Rua Luciano Piuzzi, defletindo à esquerda
percorrendo aproximadamente 104,00 metros, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 81.478.03.000, 81478.005.000 e 81.478.006.000 até a Avenida Linha Verde (antiga
rodovia BR-116), defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 150,00 metros, defletindo à
esquerda seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 83.511.076.000 e 83.511.025.000,
continuando pela Rua Sander Roberto da Cunha até a Rua André Ferreira Barbosa, defletindo à direita,
seguindo pela Rua Francisco Raitani até a Rua Lothário Boutin, defletindo à direita até a Rua Guilherme
Mazetto, defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 175,00 metros, defletindo à direita
seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 83.511.064 e 83.511.022.000 até a Avenida Linha
Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 65,00 metros até a
Rua 1º de Maio, fechando o perímetro.
SETOR ESPECIAL DA LINHA VERDE (SE-LV) – 11
Inicia-se na confluência da Rua Emanoel Voluz com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR116) até a Rua José Egidio Martins, defletindo à direita até a Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza,
continuando em linha reta e cortando os lotes de indicações fiscais 83.483.043.000 e 83.483.044.000,
seguindo novamente pela Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza até a Rua Gertrudes Cruz de Andrade,
defletindo à esquerda, seguindo até a Rua Izaac Ferreira da Cruz continuando por esta rua até a Alameda
Nossa Senhora do Sagrado Coração, defletindo à direita até a Rua Joaquim Ferreira Belo, defletindo à
direita seguindo a previsão de passagem de rua, prolongamento desta mesma rua, cortando o lote de
indicação fiscal 33.484.048.000 até encontrar a Rua Ari Claudino Ziemer, defletindo à esquerda até a
Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), defletindo à direita até a Rua Emanoel Voluz, fechando o
perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 1
Inicia-se na confluência da Rua Roaldo Brum com a Rua Pintor Ricardo Krieger, seguindo por esta
até encontrar a Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais
78.114.015.000, 78.260.008.000 e 78.260.009.000, defletindo à direita na Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, seguindo até a Rua João Fonseca Mercer, defletindo à direita até encontrar a
Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, defletindo à direita até a Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher,
defletindo à esquerda até a Rua Pintor Ricardo Krieger, defletindo à direita até a Rua Roaldo Brum,
fechando o perímetro.

196
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 2
Inicia-se na confluência da Rua Modesto Piccoli com a Avenida Monteiro Tourinho, seguindo até a
Rua Saul Piccoli, defletindo à esquerda, seguindo até a Rua Hilário Moro, defletindo à direita até a Rua
Wenceslau Carlos Glaser Neto, defletindo à esquerda até a Rua Abrão Calixto, defletindo à direita até a
Rua Alberto Manoel Glaser, defletindo à esquerda até a Rua João Ivanoski, defletindo à direita até a Rua
Bernardo Rosenmann, defletindo à direita até a Rua Bernardo Glodzinski seguindo pela divisa do lote de
indicação fiscal 78.040.002000, e os lotes de indicações fiscais 78.195.001.000, 78.195.002.000,
78.195.003.000, 78.095.004.000, 78.195.005.000, 78.195.006.000, 78.195.007.000, 78.195.008.000,
78.195.009.000, 78.121.011.000, 78.121.007.000, 78121.003.000, 78.121.002.000 e 78.121.001000, até a
Rua Modesto Picoli, seguindo em linha reta até a Avenida Monteiro Tourinho, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 3
Inicia-se na confluência da Rua Estrada da Graciosa com a Rua Rio Japurá, seguindo até a previsão
de passagem de rua prolongamento da Rua Antonio de Cristo até encontrar a Rua Rio Juruá, defletindo à
direita seguindo pela divisa do lote de indicação fiscal 78.107.007.000 e os lotes de indicações fiscais
78.074.007.000, 78.074.027.000, 78.074.026.000, 78.074.025.000, 78.074.011.000, 78.074.023.000,
cruzando a Rua Rio Pelotas, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 78.107.007.000 e
78.082.024.000, até encontrar a Rua Rio Guaíba, seguindo até a Rua Rio Tietê, defletindo à direita até a
Rua Gastão Luiz Cruls, defletindo à esquerda até a Rua Rio Jaguaribe, defletindo à direita até a Rua
Adílio Ramos, defletindo à esquerda até a Rua Rio Guaporé, defletindo à direita até a Rua Heitor Baggio
Vidal, defletindo à esquerda até a Rua Rio Iriri, defletindo à direita seguindo até o final da rua, onde
encontra a divisa do lote de indicação fiscal 58.196.020.000, defletindo à esquerda e seguindo pela
previsão de passagem de rua prolongamento da Rua Ângelo Breseghello até encontrar a Rua Dr. Eduardo
Mendes Gonçalves, defletindo à direita até a Rua Paulo Friebe, defletindo à esquerda até a Rua Percy
Feliciano de Castilho, defletindo à direita, seguindo pela Rua Dante Angelote até a Rua Konrad Adenauer
seguindo a linha de divisa sudoeste dos lotes de indicações fiscais 38.012.003.000, 38.011.014.000,
38.011.009.000, 38.011.008.000, 38.011.007.000, 38.011.006.000, 38.011.012.000 e 38.011.013.000 até
a Rua Paulo de Tarso Montenegro, defletindo à direita até a Rua Dante Angelote defletindo à direita até a
Rua Mario do Amaral, defletindo à esquerda até a Rua Anibal Goulart Maia Filho, defletindo à direita até
a Rua Fúlvio José Alice defletindo à esquerda até a Rua Santa Madalena Sofia Barat, defletindo à direita
até a Rua José Zgoda, defletindo à esquerda até a Rua dos Xaverianos, defletindo à direita até
aproximadamente 48,00 metros a NE da Rua Domingos Fernandes Maia, seguindo a divisa dos lotes de
indicações fiscais 38.199.006.000, 38.022.022.000, 38.022.021.000, 38.022.020.000, 38.022.019.000,
38.022.018.000, 38.022.017.000, 38.022.016.000, 38.022.015.000, 38.022.014.000, 38.022.013.000,
38.022.008.000, 38.022.009.000, 38.022.010.000 e 38.022.011.000 até a Rua Bento Ribeiro, defletindo à
direita até a Rua Attilio Ramon, defletindo à direita até a Avenida da Integração, defletindo à esquerda até
a Rua Francisco Zuneda Ferreira da Costa, defletindo à esquerda até a Rua José Fernandes Maldonado,
defletindo à direita até aproximadamente 98,00 metros a NE da Rua Wilson Portugal Lobato, seguindo a
divisa dos lotes de indicações fiscais 58.196.019.000 e 58.196.020.000 defletindo à direita na divisa de
fundos do lote de indicação fiscal 58.240.019.000 seguindo pela testada da Rua Laranjeiras do mesmo
lote, defletindo à esquerda da Rua Ingabaú até a Rua Indaiá, defletindo à direita até a Rua Laranjeiras,
defletindo à esquerda até a Rua Copaíba, defletindo à direita até a Rua Maracatiara, passando pela divisa
entre os lotes de indicações fiscais 58.166.036.000 e 58.248.001.000 seguindo pela Rua Jaguaribe até a
Rua José de Oliveira Franco, defletindo à esquerda até a Rua Rio Tietê, defletindo à direita até a Rua
Adílio Ramos, passando pela divisa dos lotes de indicações fiscais 58.166.028.000 e 58.025.001.000,
seguindo pela Rua Rio Pelotas até a Rua Sebastião Alves Ferreira, defletindo à esquerda até a Rua Rio
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Juruá, defletindo à direita até a Rua Gastão Luiz Cruls, defletindo à esquerda até a Rua Rio Jutaí,
defletindo à direita até a Rua Rio Japurá, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 4
Inicia-se na confluência das Ruas Des. Manoel de Lacerda Pinto com Avenida Francisco M. Albizu,
seguindo até a Avenida José Gulin, onde deflete à direita até a Rua Otávio Rechia, defletindo à esquerda
seguindo em linha reta, dividindo o lote de indicação fiscal 78.193.002.000 até encontrar a Rua João
Ivanoski, defletindo à direita até a Rua Alferes Marcílio Machado, defletindo à direita, atravessando o
jardinete Vicente Laginestra, continuando pela linha de divisa entre os lotes de indicações fiscais
78.170.013.000 e 78.170.014.000, até encontrar a Avenida José Gulin, defletindo à direita até a Avenida
Luiza Gulin. Defletindo a esquerda até a Avenida Francisco M. Albizu, defletindo à direita até a Rua Des.
Manoel de Lacerda Pinto, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 5
Inicia-se na confluência das Ruas Amadeu Assad Yassin com a Rua Maria Beatriz Rotta até a Rua
Mercedes Seiler Rocha, defletindo à direita até a Rua Gustavo Rattman, defletindo à esquerda até a Rua
Dep. Antonio Lopes Jr, defletindo à direita até a Rua Amazonas de Souza Azevedo, defletindo à esquerda
até a Rua Rubens Evangelista de Macedo, defletindo à direita até a Rua Anita Ribas, defletindo à
esquerda até a Rua Comendador Antonio Domingues de Barros, defletindo à direita até a Rua Des.
Conrado Ericksen, defletindo à esquerda até a Rua João Dalegrave até a Rua Claudio Chatagnier,
defletindo à esquerda até a Rua Francisco Leal, defletindo à direita até a Rua Cel. Francisco de Paula
Moura Brito, defletindo à esquerda até a Rua Prof. Gelvira Correia Pacheco, defletindo à direita até a Rua
Ozório Duque Estrada, defletindo à esquerda até a Avenida Edgard Stellfeld, defletindo à direita até a
Rua Des. Albuquerque Maranhão, defletindo à esquerda até a Rua Raphael Papa , seguindo pela Av.
Affonso Penna até a Rua Monte Castelo, defletindo à direita até a Rua Comendador Alfredo Munhoz,
defletindo à esquerda até a Rua Raphael Papa, defletindo à direita até a Rua Bandeirantes Dias Cortes,
defletindo à esquerda até a Rua Edgard Stellfeld, defletindo à direita até a Rua Des. Albuquerque
Maranhão, defletindo à esquerda até a Avenida República do Líbano, defletindo à direita até a Rua Des.
Alcebíades de Almeida Faria, defletindo à esquerda até a Avenida Presidente Washington Luiz,
defletindo à direita até a Rua José Mario de Oliveira, defletindo à esquerda até a Rua João Dalegrave,
defletindo à direita até a Rua Cel. Francisco de Paula Moura Britto, defletindo à esquerda até a Rua
Comendador Domingues de Barros, defletindo à direita até a Rua Claudio Chatagnier, defletindo à
esquerda até a Rua Paulo Ildefonso Assumpção, defletindo à direita até a Rua Anita Ribas, defletindo à
esquerda até a Rua Mercedes Seiler Rocha, defletindo à direita seguindo por esta rua aproximadamente
196,00 metros, até a linha de divisa entre os lotes de indicação fiscal 56.045.001.000 e lote
58.217.012.000, defletindo à esquerda, passando pelo fundo dos lotes de indicações fiscais
58.217.008.000, 58.217.007.000, 58.217.013.000 e lateral do lote de indicação fiscal 58.217.004.000, até
encontrar a Rua Purús, seguindo em frente em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais
56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.216.011.000, 58.216.007.000, 58.216.013.000, até
encontrar a Rua Dr. Alarico Vieira de Alencar, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do
lote 56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.215.020.000, 58.215.006.000, 58.215.023.000,
58.215.002.000, até encontrar a Rua Maria Beatriz Rotta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a
divisa do lote 56.045.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.211.017.000 e 58.211.001.000, até
encontrar a Rua Ribeiralta, seguindo em frente em linha reta até encontrar a divisa do lote 56.045.001.000
com o lote de indicação fiscal 58.210.001.000, seguindo em frente em linha reta até encontrar a linha
divisória com o lote de indicação fiscal 56.046.001.000, defletindo à direita seguindo pela linha divisória
deste lote com os lotes de indicações fiscais 58.210.001.000, 58.210.002.000, 58.210.003.000,

198
58.210.004.000, 58.210.005.000, 58.210.006.000, 58.210.007.000, 58.210.008.000, 58.210.009.000,
58.210.010.000, 58.210.011.000, 58.210.012.000, até encontrar a Rua Gustavo Rattman, seguindo pela
linha divisória entre os lotes 56.046.001.000 com os lotes de indicações fiscais 58.206.018.000,
58.206.010.000, 58.206.011.000 e 58.206.015.000, até encontrar a Rua Amadeu Assad Yassim,
defletindo à esquerda seguindo uma linha imaginária referente ao prolongamento desta rua, cortando os
lotes de indicações fiscais 56.046.001.000 e 76.106.009.000 até encontrar a Avenida Francisco M.
Albizu, retornando pela previsão de passagem de rua, prolongamento da Rua Vereador Antonio
Domakoski até a Rua Amadeu Assad Yassim, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 6
Inicia-se na confluência das Ruas Pres. Epitácio Pessoa com a Rua Monte Castelo até a Rua Maria
Ficinska, defletindo à direita até a Rua Dr. Renê Dinorah da Silveira, defletindo à esquerda até a Rua
Alberto Bahr, defletindo à direita até a Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello, defletindo levemente à
esquerda, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 16.121.020.000, 16.121.021.000,
16.121.017.000, 16.121.019.000 e 16.121.033.000, até encontrar a Rua Frei Orlando, defletindo à
esquerda até a Rua Vitório do Amaral Cattani, defletindo à direita, seguindo pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 16.028.042.000 e 16.028.041.000, até encontrar a Avenida Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, defletindo à direita até a Rua Jacob Bertinato, defletindo à direita até a Rua Frei
Orlando, defletindo à esquerda até a Avenida Victor Ferreira do Amaral, defletindo à direita até a Rua
Monte Castelo, defletindo à esquerda e seguindo pela mesma até a Rua Epitácio Pessoa, fechando o
perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 7
Inicia-se na confluência da Rua Des. Aristóxenes Bittencourt com a Rua Polli Coelho até a Rua
Eng. Antonio Batista Ribas, defletindo à direita até a Rua Suécia, defletindo à esquerda até a Rua Victório
Vizinoni, seguindo pela Rua Osmário de Lima até a Rua Prof. Nivaldo Braga, defletindo à direita até a
Rua Delegado Leopoldo Belczak, defletindo à direita até a Rua Antonio Olívio Rodrigues, defletindo à
direita até a Rua Gov. Agamenon Magalhães, defletindo à direita até a Rua Benedito Guil, defletindo à
esquerda até a Rua Guilherme Tragante, defletindo à direita até a Rua Jorge Batista Crocetti, defletindo à
esquerda até a rua Gal. Adalberto Gonçalves de Menezes, defletindo à direita até a Rua Antonio Simm,
defletindo à esquerda até a Rua Suécia, defletindo à direita até a Rua General Polli Coelho, seguindo até a
Rua Des. Aristóxenes Bittencourt, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 8
Inicia-se na confluência da Rua Pedro de Toledo com a Avenida Senador Salgado Filho, até a Rua
Francisco Nunes, defletindo à esquerda até a Rua Constantino Bordignon, defletindo à direita até a Rua
Aluízio Finzetto, defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 500,00metros até encontrar uma
linha imaginária paralela a Avenida Marechal Floriano Peixoto distante aproximadamente 100,00 metros
desta avenida defletindo a direita, seguindo em linha reta pela mencionada linha imaginária, atravessando
os lotes de indicações fiscais 64.004.003.000, 64.004.004.000, 64.004.010.000, 64.004.012.000,
64.004.011.000, cruzando a Rua David de Souza Camargo, seguindo pela linha imaginária atravessando
os lotes de indicações fiscais 44.027.025.000, 44.027.004.000, 44.027.003.000, 44.027.002.000 e
44.027.001.000 até cruzar a Rua Francisco Parolin, seguindo em linha reta, cortando os lotes de
indicações fiscais 44.024.016.000, 44.024.006.000, 44.024.005.000, 44.024.004.000, 44.024.003.000,
44.024.002.000 e 44.024.001.000, cruzando a Rua Antonio Parolin Júnior, seguindo pela linha
imaginária, cortando os lotes de indicações fiscais 42.046.032.000, 42.046.027.000, 42.046.004.000,
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42.046.021.000, 42.046.005.000 e 42.046.014.000, até encontrar a Rua João Parolin, seguindo pela linha
imaginária cortando os lotes de indicações fiscais 42.066.017.000 e 42.066.002.000, cruzando a Rua
Caeté, prosseguindo pela linha imaginária, cortando os lotes de indicações fiscais 42.066.020.000 e
42.066.022.000, até encontrar a Rua João Viana Seiler, defletindo à direita seguindo pela Rua
Conselheiro Laurindo até a Rua Jóquei Clube, defletindo à direita até a Rua Imaculada Conceição,
defletindo à direita seguindo até encontrar a Avenida Senador Salgado Filho, defletindo levemente à
esquerda, seguindo por esta avenida até a Rua Pedro de Toledo, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) - 9
Inicia-se na confluência da Avenida Senador Salgado Filho com a Rua Oliveira até a Rua João
Ribas de Oliveira, defletindo à direita até a Rua Hermógenes de Oliveira, defletindo à esquerda até a Rua
Canal Belém, defletindo à direita até a Rua Major Fabriciano do Rego Barros, defletindo à esquerda até a
Rua Anne Frank, defletindo à direita até a Rua Eduardo Polak, defletindo à direita até a Rua Bom Jesus
de Iguape, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 64.118.005.000, 64.047.030.000 até a Rua
Canal Belém, defletindo à esquerda até a Rua Paul Cezanne, defletindo à direita até a Rua Cap. João
Ribas de Oliveira, defletindo à direita até a Rua Oliveira, defletindo à esquerda até a Avenida Senador
Salgado Filho, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 10
Inicia-se na confluência da Rua Dr. Carvalho Chaves com a Rua Professor Plácido e Silva,
seguindo até encontrar o lote de indicação fiscal 64.003.005.000, continuando em linha reta, por uma
linha imaginaria paralela e distante 100,00 metros da Avenida Marechal Floriano Peixoto cortando o lote
de indicação fiscal 64.003.005.000, cruzando a Rua Daisy Luci Berno, seguindo em linha reta cortando os
lotes de indicações fiscais 62.143.020.000, 62.143.018.000 e 68.143.005.000 até a divisa do lote de
indicação fiscal 64.110.011.000, defletindo à direita seguindo aproximadamente 230,00 metros pela
Avenida da República, defletindo à direita na divisa entre os lotes de indicações fiscais 62.145.002.000 e
62.146.001.000 até a divisa com o lote de indicação fiscal 62.146.004.000, defletindo à esquerda,
seguindo pela divisa deste lote até a divisa com o lote de indicação fiscal 62.145.003.000, defletindo à
direita nesta divisa de lote, continuando em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais
62.152.001.000 e 62.151.002.000 cruzando a Rua Daisy Luci Berno e seguindo pela Rua Alferes Poli até
a Rua Professor Plácido e Silva, defletindo à direita até a Rua Dr. Carvalho Chaves, fechando o
perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 11
Inicia-se na confluência da Rua Omilio Monteiro Soares com a Rua Albino Beatriz, até a Rua
Hassib Jezzini, defletindo à direita até a Rua Major Vicente de Castro, defletindo à esquerda, seguindo até
encontrar a Rua Dr. Francisco Soares, defletindo à esquerda até a Rua Benjamin Antonio Ansai,
defletindo à direita até a Avenida Brasília, seguindo pela Rua Infante Dom Henrique até a Rua Anton
Tchekov, defletindo à direita, percorrendo aproximadamente 80,00 metros, defletindo à esquerda,
seguindo uma linha imaginária paralela e distante 5,00 metros da divisa dos lotes de indicações fiscais
81.082.018.000 e 81.082.019.000, continuando pela divisa dos lotes de indicações fiscais 81.377.032.000,
81.082.027.000, 81.377.036.000 e 81.377.031.000 até a Rua Bortolo Gusso, defletindo à esquerda até a
Rua Jovina de Oliveira Karan, defletindo à direita até a Rua Ipiranga, defletindo à direita até a divisa dos
lotes de indicações fiscais 83.511.010 e 83.511.113.000, defletindo à esquerda seguindo pela Rua
Guilherme Mazeto, até a Rua Eloi Orestes Zeglin, defletindo à direita até a Rua Santa Regina, defletindo
à direita, seguindo até encontrar a Rua Bortolo Gusso, onde deflete levemente à direita, seguindo pela
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Rua Adel Raad até a Rua Miguel Gaska, defletindo à direita seguindo pela divisa dos lotes de indicações
fiscais 81.369.018.000, 81.377.026.000, 81.083.001.000 e 81.082.025.000 até encontrar a Rua Fernandes
Silveira, seguindo por esta rua até a Avenida Brasília, defletindo à esquerda até a Rua das Sabiás,
defletindo à direita até a Rua das Perdizes, defletindo à esquerda até a Rua Eloi de Assis Fabris,
defletindo à direita até a Avenida Henry Ford, defletindo levemente à direita, seguindo por esta até a Rua
Roberto Faria, defletindo à direita até a Rua Maestro Francisco Antonello, defletindo à esquerda até a Rua
Antônio Bariquelo, defletindo à direita até a Rua Major Vicente de Castro, defletindo à esquerda até a
Rua Albino Beatriz, defletindo à direita até a Rua Omilio Monteiro Soares, fechando o perímetro.
ZONA DE TRANSIÇÃO DA LINHA VERDE (ZT-LV) – 12
Inicia-se na confluência da Rua Dr. Dalton Dória Pinto com a Rua Frederico Maurer até a Rua Ten.
Francisco Ferreira de Souza, defletindo à direita até a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, defletindo à
direita até a Rua Prof. João Soares de Barcelo, defletindo à esquerda até a Rua Waldemar Kost, defletindo
à direita até a Rua Paulo Setúbal, defletindo à esquerda até a Rua Evaristo da Veiga, defletindo à direita
até a Rua Antônio Rebelatto, seguindo por esta até a Rua Elisio Gabardo, defletindo à esquerda até
encontrar a Rua Francisco Derosso pela qual segue até a Rua João Eugênio Baptista, defletindo à direita,
seguindo pela Rua Professor Narciso Mendes até a Rua Leôncio Derosso, defletindo à direita até a Rua
Des. João Antônio de Barros Jr, seguindo por esta até a Rua Barão do Santo Ângelo, defletindo à
esquerda até a Rua Carmem Miranda, defletindo à direita até a Rua Batista da Costa, atravessando esta
rua e continuando em linha reta pela diretriz de prolongamento desta rua, linha de divisa entre os lotes de
indicações fiscais 81.288.013.000 e 81.289.001.000, prosseguindo em linha reta cortando o lote de
indicação fiscal 81.480.009.000 até a Rua Cid Marcondes de Albuquerque, continuando pela Rua Wilson
Stadler até a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, defletindo à direita até a Rua Manoel Mendes, defletindo à
esquerda, seguindo até o final da rua continuando em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais
81.694.008.000, 81.694.009.000,81. 694.010.000 81.505.016.000, 81.505.015.000 até encontrar a Rua
Adão Ordakowski, seguindo pela mesma até a Rua Victor Modesto de Oliveira, defletindo à direita até a
Rua Emanoel Voluz, defletindo à esquerda até a Al. Nossa Senhora do Sagrado Coração, defletindo à
direita até a Rua Isaac Ferreira da Cruz, defletindo à direita percorrendo aproximadamente 254,00 metros
até a Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, defletindo à direita, cortando os lotes de indicações fiscais
83.483.044.000 e 83.48.043.000 até a Rua Egidio Martins, seguindo por esta até a Rua Emanoel Voluz,
defletindo à direita até a Rua Durval Jungles, defletindo à esquerda até a Rua Eng. João Bley Filho,
defletindo à direita até a Rua Jorge Coleraus Barbosa, defletindo à esquerda até a Rua Luciano Piuzzi,
seguindo por esta até a Rua Cid Marcondes de Albuquerque, defletindo à direita até a divisa dos lotes de
indicações fiscais 81.480.012.000 e 81.480.009.000, cortando o lote de indicação fiscal 81.286.011.000
até a Rua Batista da Costa, defletindo à esquerda até a Rua Antônio Ribeiro Macedo, defletindo à direita
até a Rua Barão do Santo Ângelo, defletindo à direita até a Rua Embaixador José Carlos de Macedo
Soares, defletindo à esquerda até a previsão de passagem de rua prolongamento da mesma, cortando o
lote de indicação fiscal 81.244.006.000 até a rua Des. Estanislau Cardoso seguindo por esta até a Rua
Anibal Requião, defletindo à direita até a Rua Ângelo Scaramuza, defletindo à esquerda até a Rua
Francisco Derosso, defletindo à direita até a Rua Antônio Rebelatto, defletindo à esquerda seguindo pela
Rua José Rebelatto até a Rua São Jorge, defletindo à direita até o lote de indicação fiscal 82.182.001.000,
seguindo pela previsão de passagem de rua que corta o mesmo até a Rua Max Schrappe, defletindo à
esquerda percorrendo aproximadamente 200,00 metros, defletindo à direita seguindo a linha imaginária
prolongamento da Rua Alcino Guanabara, cortando os lotes de indicações fiscais 82.182.005.000 e
82.182.014.000 até a Rua Wilson Lois Koehler Jr, defletindo à esquerda até a Rua Frei Henrique de
Coimbra, defletindo à direita até a Rua Eng. Emilio Guetter, defletindo à esquerda até a Rua São Bento,
defletindo à direita até a Rua Conde São João das Duas Barras, defletindo à esquerda até a Rua Pres.
Pádua Fleury, defletindo à direita até a Rua Prof. José Nogueira dos Santos, defletindo à esquerda até a
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Rua Cel. Antônio Ricardo dos Santos, defletindo à direita até a Rua Major Theolindo Ferreira Ribas,
defletindo à esquerda até a Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros, defletindo à direita até a Rua Oliveira
Viana, defletindo à esquerda até a Rua Sonia Maria, defletindo à direita até a Rua Isaías Régis de
Miranda, defletindo à esquerda até a Rua Fanny Hauer, defletindo à direita até a Rua Frederico Maurer,
defletindo à esquerda até a Rua Dr. Dalton Dória Pinto, fechando o perímetro.
ZONA ESPECIAL DESPORTIVA (ZED)
Inicia-se na confluência da Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116) e Rua Dino Bertoldi
percorrendo aproximadamente 130,00 metros, defletindo à direita seguindo a linha de divisa Nordeste dos
lotes de indicações fiscais 38.203.002.000, 38010.018.000, 38.010.017.000, 38.010.016.000,
38.011.013.000, 038011.012.000, 38.011.006.000, 38.011.007.000, 38.011.008.000, 38.011.009.000,
38.011.014.000, 38.012.003.000 até a Rua Konrad Adenauer, continuando pela divisa dos lotes de
indicações fiscais 38.201.001.000 e 38.175.001.000 até encontrar a divisa do lote de indicação fiscal
38.142.012.000 defletindo levemente à direita até encontrar a Rua Ministro José Linhares continuando
pelo eixo do Rio Bacacheri na divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.001.000 e
38.150.008.000, seguindo por esta linha divisória, que passa também pela linha de fundos dos lotes de
indicações fiscais 38.150.007.000, 38.150.006.000, 38.150.005.000, 38.150.004.000, 38.150.015.000,
38.150.014.000 onde fazem divisa com o lote 38.175.001.000, até encontrar a esquina das Ruas Paulo
Friebe e Said João Sallum, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa dos lotes de indicações
fiscais 38.158.006.000, 38.158.004.000 e 38.158.005.000, com o lote de indicação fiscal 38.175.001.000,
até a confluência das ruas Arnaldo Pisseti e Rua Sebastião Silva, continuando pelo eixo do Rio Bacacheri,
na divisa com os lotes de indicações fiscais 38.175.001.000 e 38.165.001.000, até a Rua Erasmo Maeder,
seguindo pelo eixo do Rio Bacacheri, na divisa entre os lotes de indicações fiscais 38.175.002.000,
38.052.032.000 e 38.052.031.000, até a Rua Napoleão Bonaparte, prosseguindo pelo eixo do Rio
Bacacheri na linha divisória entre o lote de indicação fiscal 38.175.011.000 e os lotes de indicações
fiscais 38.064.001.000, 38.064.002.000, 38.064.003.000, 38.064.004.000, 38.064.005.000,
38.064.006.000, 38.064.007.000, 38.064.035.000 e 38.064.037.000 até encontrar a Rua Marco POLO,
seguindo pelo eixo do rio, na linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 38.175.011.000,
38.175.022.000, 38.075.011.000 e 38.075.012.000, até encontrar a Rua Guglielmo Marconi, prosseguindo
pelo eixo do Rio Bacacheri, na linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 31.175.026.000 e
38.202.001.000, até encontrar o logradouro público ainda não denominado, com indicação fiscal
38.085.024.000, defletindo levemente à direita continuando pela divisa lateral do referido lote, seguindo o
eixo do Rio Bacacheri até encontrar a confluência da Rua Mercedes Stresser com a Rua Ada Macaggi,
seguindo pelo eixo do rio, na divisa desta rua com o lote de indicação fiscal 38.175.005.000, até encontrar
a divisa do lote de indicação fiscal 18.029.001.000 seguindo pela divisa entre os lotes de indicações
fiscais 38.175.029.000 e 18.029.001.000, até chegar à Rua José Lins do Rego, seguindo pelo eixo do rio,
na linha divisória entre o lote de indicação fiscal 38.175.007.000 e os lotes de indicações fiscais
18.030.015.000, 18.030.019.000 e 18.030.016.000 até a Rua José Veríssimo, seguindo pelo eixo do rio,
linha divisória entre os lotes de indicações fiscais 18.102.004.000, 18.071.006.000, 18.035.014.000 e
18.035.026.000, até encontrar a Rua Rio Negro, seguindo pela linha de divisa entre os lotes de indicações
fiscais 18.071.006.000, 18.107.007.000 e 18.107.010.000, prosseguindo pelo eixo do Rio Bacacheri, até
encontrar o lote de indicação fiscal 18.071.007.000, cortando-o em duas partes, seguindo o eixo do Rio
Bacacheri, até encontrar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, onde deflete à direita até encontrar a Rua
Prof. Eduardo Correia Lima, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Oscar Schrappe Senior, defletindo
à esquerda até encontrar a Rua Araguaia, onde deflete à direita seguindo até a Rua Capitão Varassim,
prosseguindo em linha reta, pelo traçado da diretriz de prolongamento da Rua Araguaia, na divisa entre os
lotes de indicações fiscais 18.054.032.000 e 18.054.030.000, até encontrar a Rua Professora Antonia
Reginato Vianna, defletindo à direita até a Rua Professor Nivaldo Braga defletindo à esquerda até a Rua
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Osmário de Lima, defletindo à direita atravessando a Rua Victório Vizinoni, seguindo pela Rua Suécia
até a Rua Eng. Antônio Batista Ribas, defletindo à direita até a Avenida Victor Ferreira do Amaral,
seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 18.104.006.000 e 18.104.003.000 até a Rua Dino
Bertoldi, defletindo à esquerda até a Avenida Linha Verde (antiga rodovia BR-116), fechando o
perímetro.
ZONA RESIDENCIAL 4 (ZR-4) – 1
Inicia-se na confluência da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes com a Rua Lívio Petterle até
a Avenida Monteiro Tourinho, contornando a Praça Thereza Glaser, voltando pela Avenida Monteiro
Tourinho, até a Rua Lívio Petterle, defletindo à direita até a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,
fechando o perímetro.
ZONA RESIDENCIAL 4 (ZR-4) – 2
Inicia-se na confluência da Avenida Senador Souza naves com a Rua Oyapock até a Avenida
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, defletindo à direita até a Rua Governador Agamenom
Magalhães, defletindo levemente à direita, seguindo pela Avenida Nossa Senhora da Penha até a Rua
Delegado Leopoldo Belczak, defletindo à direita até a Rua Urbano Lopes, defletindo à direita até a Rua
Governador Agamenom Magalhães, seguindo pela divisa dos lotes de indicações fiscais 16.052.036.000 e
16.052.012.000 até encontrar a Rua Adão Sobocinski, seguindo por esta rua até a Rua Coronel Pedro
Scherer Sobrinho, defletindo à esquerda até a Rua Sanito Rocha, defletindo à direita até a Avenida São
José, defletindo à direita até a Rua Oyapock, defletindo à esquerda até a Avenida Souza Naves, fechando
o perímetro.
ZONA RESIDENCIAL 4 (ZR-4) – 3
Inicia-se na confluência da Rua Ipiranga com a Rua Francisco Raitani até a Rua Eloi Orestes
Zeglin, defletindo à direita até a Rua Lothário Boutin, defletindo à direita até a Rua Francisco Raitani,
defletindo à direita até a Rua Ipiranga, fechando o perímetro.
ZONA DE SERVIÇO 2 (ZS-2)
Inicia-se na confluência da Rua Ary Claudino Ziemer com a Avenida Linha Verde (antiga rodovia
BR-116) até a previsão de passagem de rua prolongamento da Rua Joaquim Ferreira Bello, defletindo
levemente à direita cortando o lote de indicação fiscal 83.484.048.000, seguindo pela Rua Joaquim
Ferreira Bello até a Avenida Nossa Senhora do Sagrado Coração, defletindo à direita até a Rua Nicola
Pellanda, seguindo aproximadamente 116,00 metros pelo Eixo do Trabalhador/Rua ND até a Rua
Mariano Snak, defletindo à esquerda até a Rua Alfonso Osvaldo Grellmann, defletindo à direita até a Rua
Antônio Teixeira de Andrade, defletindo à esquerda até a Rua Lufrido Costa, defletindo à direita até a
Rua Foz do Iguaçu, defletindo à esquerda seguindo até o seu final, encontrando o lote de indicação fiscal
83.505.019.000, defletindo à esquerda seguindo a divisa deste mesmo lote com os lotes de indicações
fiscais 83.392.012.000, 83.392.011.000, 83.392.010.000, 83.392.009.000, 83.392.008.000,
83.392.007.000, 83.392.006.000, 83.392.005.000, 83.392.004.000 e 83.392.003.000, seguindo em linha
reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais 83.392.002.000 e 83.505.020.000 até a Rua Nicola
Pellanda, defletindo à direita até a Rodovia BR 277-Curitiba - Quatro Barras, defletindo à direita até a
Avenida Linha Verde (antiga BR 116), defletindo à direita, percorrendo aproximadamente 1.700,00
metros até encontrar a Rua Nita Hubel, defletindo à esquerda percorrendo aproximadamente 50,00
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metros, defletindo à direita, seguindo a divisa dos lotes de indicações fiscais 83.527.009, 83.527.022.000
e 83.527.012.000 até a Rua Dr. Alzira Pirath Corrêa, defletindo à direita até a Rua Orestes Codega,
defletindo à direita até a Avenida Linha Verde (antiga BR 116), defletindo à direita percorrendo
aproximadamente 350,00 metros até a Rua Ari Claudino Ziemer, fechando o perímetro.
ZONA INDUSTRIAL (ZI)
Inicia-se na confluência da Avenida Linha Verde (antiga BR 116) com a Rua Nita Hubel
percorrendo aproximadamente 1.800,00 metros, seguindo pelo lado esquerdo da Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira até encontrar a divisa dos lotes de indicações fiscais 85.537.057.000 e
85.537.039.000, defletindo à direita, seguindo em linha reta pela divisa dos lotes de indicações fiscais
85.537.039.000 e 85.537.044.000 até chegar a Rua João Chede, seguindo pela divisa da Zona Industrial
com a Zona de Uso Misto e com a Zona Especial Militar até encontrar a Rua Nita Hubel, seguindo até
encontrar a Rodovia Linha Verde (antiga BR 116), fechando o perímetro.
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ANEXO V
TABELA DE USOS PERMITIDOS E TOLERADOS, PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO BÁSICOS, COM POTENCIAL ADICIONAL E GERAIS.
Parâmetros construtivos
básicos
Zoneamento

Usos Permitidos

Usos Tolerados

Porte
comercial
(m²) (1)

Coeficie
nte de
aproveit
. do lote

1 residência unifamiliar

Parâmetros
construtivos com
potencial adicional

Parâmetros construtivos gerais

Altura
(N.º
pavim.)

Coeficient
e de
aproveit.
do lote

Altura (N.º
pavim.)

Taxa de
Ocupação
(3)

2

-

-

50%

Recuo
Frontal
(m)

Afastamento das
divisas (m)

Lote Mínimo
(testada (m) x área
(m²))

5,00

Embasamento ou
até 2 pavimentos:
facultado. Acima
de 2 pavim. : H/6
atendido o
mínimo de 2,50
m.

20 x 1.000

10,00

Até 2 pavimentos:
facultado. Acima
de 2 pavim. : H/6
atendido o
mínimo de 2,50
m.

20 x 1.000

Habitação Coletiva
Habitação Institucional
POLO da Linha
Verde - POLO-LV -

Habitação Transitória 1 e 2
-

1,0

Comunitário 1 e 2

Livre

4,0

Livre

2

-

-

Embasam.
(4) : 75 %
Torre 50 %

Comunitário 3 - Ensino
Comércio e Serviço Vicinal, Bairro e Setorial
Comércio e Serviço Específico 1 (5)
1 residência unifamiliar
Habitação Coletiva
Habitação Institucional
Setor Especial
Linha Verde - SELV -

Habitação Transitória 1 e 2
Comunitário 1 e 2
Comunitário 3 - Ensino
Comércio e Serviço Vicinal, Bairro e Setorial
Comércio e Serviço Específico 1 (5)

1,0

50%
6

4,0

Livre
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Parâmetros construtivos
básicos
Zoneamento

Usos Permitidos

Usos Tolerados

Porte
comercial
(m²) (1)

Coeficie
nte de
aproveit
. do lote

Altura
(N.º
pavim.)

Parâmetros
construtivos com
potencial adicional
Coeficient
e de
aproveit.
do lote

Altura (N.º
pavim.)

-

-

Parâmetros construtivos gerais

Taxa de
Ocupação
(3)

Recuo
Frontal
(m)

Afastamento das
divisas (m)

Lote Mínimo
(testada (m) x área
(m²))

5,00

Até 2 pavimentos:
facultado. Acima
de 2 pavim. : H/6
atendido o
mínimo de 2,50
m.

15 x 450

5,00

Até 2 pavimentos:
facultado. Acima
de 2 pavim. : H/6
atendido o
mínimo de 2,50
m.

15 x 450

3 Residências
Unifamiliares
Habitações Unifamiliares em série (2)
Habitação Coletiva
Zona de Transição
Linha Verde - ZTLV -

1,0

Habitação Institucional
4

2,5

8

-

-

-

-

50%

Habitação Transitória 1
Edifício de Escritórios
Comunitário 1
400

-

Comércio e Serviço Vicinal e de Bairro
3 residências
unifamiliares

1,0

2

Habitação Coletiva
Zona Residencial 4
- ZR-4 -

Habitação Transitória 1

2,5
2,0

6

Habitação Institucional
Comércio e Serviço Vicinal, Bairro e Setorial

200

50%
8

-
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Parâmetros construtivos
básicos
Zoneamento

Usos Permitidos

Usos Tolerados

Porte
comercial
(m²) (1)

1 residência unifamiliar

Parâmetros
construtivos com
potencial adicional

Coeficie
nte de
aproveit
. do lote

Altura
(N.º
pavim.)

Coeficient
e de
aproveit.
do lote

Altura (N.º
pavim.)

1,0

2

-

-

0,5

4

2,5

Parâmetros construtivos gerais

Taxa de
Ocupação
(3)

Recuo
Frontal
(m)

Afastamento das
divisas (m)

Lote Mínimo
(testada (m) x área
(m²))

10,00

Até 2 pavimentos:
facultado. Acima
de 2 pavim. : H/6
atendido o
mínimo de 2,50
m.

20 x 1.000

10,00

-

15 x 450

Habitação Transitória 1 e 2

50%
Zona Especial
Desportiva - ZED -

Comércio e Serviço Vicinal, Bairro e Setorial

400

-

2
8 (6)

Comunitário 1, 2 e 3

1,0
-

0,5

4

Usos vinculados às atividades desportivas

30%
1 residência unifamiliar

Comunitário 2 - Lazer
Cultura e Ensino (7)

Habitação Transitória 2 e 3
Zona de Serviço 2 ZS-2

Comércio e Serviço Vicinal, Bairro, Setorial e
Geral

Comunitário 2 - Culto Religioso (7)
Indústria Tipo 1 e 2
Comércio e Serviço Específico 1 e 2 (5)

-

1,0

2

1,0

-

50%
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Observações :
(1)

Independentemente do porte estabelecido deverá ser obedecido o coeficiente de aproveitamento máximo de 1 (um).

(2)

Uso permitido mediante outorga onerosa de potencial adicional de construção na proporção de 1m² de área construída adicional para cada 4 m² de
construção (Artigo 11).

(3)

A taxa de ocupação do subsolo deverá ser igual a do pavimento situado acima e deverá estar contido na sua projeção.

(4)

Entende-se por embasamento os primeiros pavimentos localizados sobre o solo ou acima do subsolo, limitados a uma altura total de 10 m, medida
considerando a distancia entre o piso do pavimento térreo e o piso do pavimento localizado imediatamente acima do embasamento.

(5)

Atendida legislação específica.

(6)

Para os lotes com testada para a Rua Dino Bertoldi e os lotes inseridos no perímetro delimitado pela Av. Victor Ferreira do Amaral e pelas Ruas Eng.º
Farid Surugi, Victório Vizinoni e Armando Prince, fica estabelecida a altura livre.

(7)

Na área de abrangência da Cidade Industrial de Curitiba - CIC não serão admitidos os usos Comunitários 2 e 3.
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LEI Nº 14.773/2015
“Dispõe sobre alteração da Lei nº 13.909, de 19
de dezembro de 2011, e dá outras
providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A Lei nº 13.909, de 19 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I.

a ementa da lei passa a vigorar com a seguinte redação:
“Aprova a Operação Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV, estabelece
diretrizes urbanísticas para a área de influência da atual Linha Verde, desde o
Bairro Atuba até os bairros Cidade Industrial de Curitiba - CIC e Tatuquara, cria
incentivos por meio de instrumentos de política urbana para sua implantação,
institui o Grupo de Gestão, a Comissão Executiva e dá outras providências.” (NR)

II.

o Art. 7º passa a vigorar com alterações no caput, nos §§ 1º e 3º, e acrescido de §§ 4º a 9º, com a
seguinte redação:
“Art. 7º Os usos permitidos e tolerados e os parâmetros de uso e ocupação do solo,
são os descritos nos quadros contidos nos Anexos V e VI desta lei.
§ 1º Os usos permitidos e tolerados descritos nos quadros contidos nos Anexos V e
VI, são definidos e classificados de acordo com o disposto na legislação específica
vigente, observado o disposto no § 5o do Art. 13 desta lei.
§ 3º Para efeito de aplicação desta lei, os parâmetros construtivos definidos para
as zonas e setores de uso da área contida na delimitação da Operação Urbana
Consorciada Linha Verde, prevalecerão em relação aos parâmetros construtivos
definidos na legislação aplicada nas demais áreas da cidade referente aos Setores
Especiais das Vias Setoriais, Vias Coletoras 1 e Vias Coletoras 2.
§ 4º Para os Setores Especiais das Vias Setoriais, Vias Coletoras 1 e Vias
Coletoras 2 que atravessam a Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV), a Zona
Residencial 4 (ZR-4) e a Zona Especial Desportiva (ZED) na área contida na
delimitação da OUC-LV, além dos usos e parâmetros construtivos estabelecidos no
Anexo V, poderão ser autorizados o aumento do porte comercial e os usos
definidos no Anexo VI, mediante a aquisição de CEPACs. A aquisição de CEPACs
será na proporção de 1 m² a cada 8 m² de área total construída, naquilo que
exceder ao porte e ao uso previstos no Anexo V, conforme o caso, aplicando-se os
Fatores de Equivalência contidos na Tabela II, do Art. 14 desta lei.
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§ 5º Para efeito de aplicação do Anexo VI, deverá ser respeitada a profundidade
máxima de até a metade da quadra e limitados em 60,00m (sessenta metros)
contados a partir do alinhamento predial do lote.
§ 6º As densidades básicas e máximas para conjuntos habitacionais de habitação
coletiva inseridos na OUC-LV são as definidas no Anexo V.
§ 7º O acréscimo de coeficiente de aproveitamento mediante aquisição de
CEPACs dá direito ao acréscimo de densidade para conjuntos habitacionais de
habitação coletiva na proporção de 10 (dez) unidades habitacionais para cada 0,1
de coeficiente de aproveitamento adquirido, observado o Inciso VI do ART. 8º.
§ 8º Para todos os setores dentro do perímetro da OUC-LV, o acréscimo de
densidade além do básico definido no Anexo V e além do previsto no § 7º poderá
ocorrer na proporção de 15 (quinze) CEPACs para cada unidade habitacional
excedente, respeitadas as densidades máximas definidas Anexo V.
§ 9º O acréscimo de coeficiente de aproveitamento mediante aquisição de
CEPACs dá o direito ao acréscimo do parâmetro de altura das edificações,
conforme contido no Anexo V na proporção de 1 pavimento para cada fração de
0,5 acrescida no coeficiente de aproveitamento básico do lote, observado o inciso
VII do ART. 8º.” (NR)
III.

o Art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º Nos empreendimentos onde houver aquisição de no mínimo 80% (oitenta
por cento) da Área de Construção Adicional - ACA admitida para o imóvel serão
concedidos os seguintes incentivos construtivos:
I.

áreas de construção destinadas a estacionamento de veículos situadas no térreo e
demais pavimentos sobre o solo, desde que sejam vedadas frontalmente e dotadas
de tratamento paisagístico, não serão computadas no cálculo do coeficiente de
aproveitamento, sendo consideradas no número de pavimentos;

II.

ampliação da Taxa de Ocupação do subsolo de 50% para 75%, e de 30% para
50% no caso específico para os usos vinculados às atividades desportivas na ZED;

III.

nos zoneamentos Polo da Linha Verde (POLO-LV), Zona de Transição da Linha
Verde (ZT-LV) e Setor Especial da Linha Verde (SE-LV), para lote, com área
igual ou superior a 2.000m2, será concedido incentivo construtivo equivalente a
10% da área do lote, limitado ao acréscimo máximo da área de construção em
1.000,00 m².

IV.

no Polo da Linha Verde (POLO - LV), quando o lote possuir ocupação
exclusivamente comercial ou de prestação de serviços, será concedido incentivo
construtivo equivalente a 50% da área do lote;
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V.

no Setor Especial da Linha Verde (SE-LV), quando o lote possuir ocupação
exclusivamente residencial ou mista, será concedido incentivo construtivo
equivalente a 50% da área do lote. Entende-se como uso misto a mescla de uso
residencial com uso comercial ou prestação de serviço, desde que o uso residencial
ocupe no mínimo cinquenta por cento da área total construída;

VI.

densidade máxima para conjuntos habitacionais de habitação coletiva: de 250
habitações por hectare em ZR-4 e ZT-LV e livre no Polo-LV e SE-LV.

VII.

altura máxima (em número de pavimentos) de acordo com o estabelecido no Anexo
V.
Parágrafo único. Para fins de aplicação desta lei entende-se por Área de
Construção Adicional - ACA, a área computável que exceder o coeficiente de
aproveitamento básico do lote.” (NR)

IV.

o inciso IV do Art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação:
IV.

V.

“conservação do patrimônio natural, histórico, melhoria da qualidade ambiental e
implantação de Habitação de Interesse Social.” (NR)

o § 2º do Art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º O reservatório de detenção quando fechado deverá estar localizado
preferencialmente sob a edificação e inserido na área de projeção desta.” (NR)

VI.

o Art. 11 passa a vigorar, acrescido de §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:
“Art. 11. Na Zona de Transição da Linha Verde (ZT-LV) e na Zona Residencial 4
(ZR-4), será permitida a construção de edificação destinada ao uso de “Habitações
Unifamiliares em Série”, definida de acordo com o disposto na legislação específica
vigente, mediante outorga onerosa de potencial de construção referente ao uso a
ser paga na forma do Art. 13, § 2º, desta lei.
§ 1º Para o cálculo de aquisição de CEPACs, a proporção a ser obedecida é de
1m² para cada 4m² de área total construída, aplicando-se os Fatores de
Equivalência contidos na Tabela II do Art. 14 desta lei.
§ 2º Deverá ser obedecida a densidade máxima de 80 habitações por hectare.”
(NR)

VII.

o § 1º do Art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º Para fins de aplicação desta lei, entende-se por potencial adicional de
construção a área construída passível de ser acrescida, mediante contrapartida, em
relação aos parâmetros construtivos básicos definidos no Anexo V.” (NR)
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VIII.

o texto indicativo da Tabela II e os § 1º, 2º e 4º do Art. 14 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Tabela II – Fatores de Equivalência em relação ao uso e localização para fins de
cálculo da quantidade de CEPACs
§ 1º Para fins de aplicação desta lei, entende-se por Fator de Equivalência o índice
utilizado para o cálculo da quantidade de CEPACs necessários em função da ACA
ou do potencial de construção referente ao uso, considerando o Setor e o Subsetor
de localização e o Uso Residencial e Não Residencial, sendo aplicada a seguinte
fórmula para o pagamento da outorga onerosa:

§ 2º O valor mínimo inicial estabelecido para cada Certificado de Potencial
Adicional de Construção - CEPAC é de R$ 200,00, podendo ser revisado pelo
poder público municipal, ouvindo-se a Comissão Executiva com posterior ciência
do Grupo de Gestão.
§ 4º A quantidade de Certificados de Potencial Adicional de Construção a ser
ofertada em cada leilão público será definida pelo poder público municipal.” (NR)
IX.

o Art. 17 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. Havendo remanescente de área desapropriada e optando a Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração – SEPLAD pela alienação, esta
deverá ser realizada na forma da legislação específica, e os recursos obtidos
destinados à conta vinculada prevista no Art. 22 desta lei.” (NR)

X.

o Art. 18 passa a vigorar com alteração no § 1º e acrescido de § 3º, com a seguinte redação:
“§ 1º O Grupo de Gestão será composto por um representante titular e um
suplente dos seguintes órgãos municipais e de entidades representativas da
sociedade civil:
a) Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU;
b) Secretaria Municipal de Finanças - SMF;
c) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEPLAD;
d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
e) Secretaria do Governo Municipal - SGM;
f) Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC;
g) Câmara Municipal de Curitiba - CMC;
h) Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná SINDUSCON-PR;
i) Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná SECOVI-PR;
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j) Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do
Paraná - ADEMI-PR;
k) Conselho da Cidade de Curitiba - CONCITIBA.
§ 3º A forma de atuação do Grupo de Gestão será definida por Regimento
Interno a ser aprovado por decreto municipal.” (NR)
XI.

o Art. 19 passa a vigorar com alterações no caput, renumeração do parágrafo único, e acrescido
de § 2º, com a seguinte redação:
“Art. 19. Fica instituída a Comissão Executiva do Programa de Intervenções
previstas na presente lei, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração - SEPLAD, contando com a participação de representantes de
órgãos municipais, com a finalidade de definir o Plano de Prioridades de
Intervenções e o Plano de Investimentos da Operação Urbana Consorciada Linha
Verde.
§ 1º A Comissão Executiva será composta por um representante titular e um
suplente dos seguintes órgãos municipais:
a) Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU;
b) Secretaria Municipal de Finanças - SMF;
c) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEPLAD;
d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;
e) Secretaria do Governo Municipal - SGM;
f) Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
§ 2º A forma de atuação da Comissão Executiva será definida por Regimento
Interno a ser aprovado por decreto municipal.” (NR)

XII.

o Art. 30 passa a vigorar com alteração no inciso V e acrescido de inciso VI, com a seguinte
redação:
“V. Anexo – V - Tabela de usos permitidos e tolerados, parâmetros construtivos de
uso e ocupação do solo básicos e gerais, e parâmetros construtivos com potencial
adicional.
VI. Anexo – VI - Tabela de porte e usos permitidos na ZT-LV, ZR-4 e ZED nas
Vias Setoriais, Coletoras 1 e Coletoras 2 mediante aquisição de CEPACs.” (NR)

Art. 2º O Anexo V da Lei nº 13.909, de 2011, alterado pela Lei nº 14.670, de 12 de junho de 2015,
passa a vigorar de acordo com o Anexo V da presente lei.
Art. 3º A Lei nº 13.909, de 2011, passa a vigorar acrescida de Anexo VI conforme anexo desta lei.
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Art. 4º Os projetos de construção referentes a lotes localizados no interior do perímetro da
Operação Urbana Consorciada, cujas aprovações se encontram em andamento mediante Consultas de
Análise de Projeto protocoladas na Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU, terão prazo de 180 dias
contado da data de publicação da presente lei, para seu encerramento por meio da expedição do respectivo
Alvará de Construção.
Parágrafo único. Vencido o prazo de 180 dias conforme previsto no caput deste artigo, os projetos de
construção deverão se adequar às disposições contidas nesta lei.
Art. 5º Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de até 180 dias, contado da
data de sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 17 de dezembro de 2015.

GUSTAVO BONATO FRUET
PREFEITO MUNICIPAL
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