4

APRESENTAÇÃO
A história urbana de Curitiba se renova neste ano de 2004 com a aprovação, pela Câmara
Municipal, deste Plano Diretor adequado ao Estatuto da Cidade.
O projeto adapta o Plano Diretor de Curitiba à legislação federal que entrou em vigor em 2001
- e que contém instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos para serem aplicados pelos
municípios em políticas de desenvolvimento urbano.
Trinta e oito anos se passaram desde que o prefeito Ivo Arzua sancionara o Plano Diretor de
1966, no Paço da Liberdade. Naquela época Curitiba já era vanguarda e o Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba, Ippuc, completava um ano de existência. De lá para cá
Curitiba teve uma evolução permanente no desenvolvimento urbano e humano, antecipando
soluções e criando modelos sempre tendo o cidadão como medida das ações de governo.
Os avanços conquistados por Curitiba nesse período são significativos de tal forma que a
cidade já aplicava mecanismos que passaram a ser previstos pelo Estatuto da Cidade, como a
troca de potencial construtivo e até mesmo os consórcios intermunicipais, que permitem o
desenvolvimento ordenado de cidades pólo de regiões metropolitanas e de seus municípios
vizinhos.
Desde o ano 2000, com a revisão da Lei de Zoneamento e Uso do Solo, a Prefeitura vem
discutindo as inovações do Plano Diretor, necessárias para adequar a cidade aos desafios da
sustentabilidade.
Curitiba sempre foi colocada em primeiro plano com a realização de discussões democráticas,
ao longo de quatro anos, que envolveram as comunidades nas regionais, as entidades de
classe, os vereadores e toda a sociedade organizada.
Foi justamente no último dia 1 O de dezembro de 2004 — data em que o Ippuc completava
seus 39 anos – que a Câmara Municipal de Curitiba aprovava por unanimidade a adequação
do Plano Diretor que – com os instrumentos previstos - ganha fôlego para garantir a qualidade
de vida da nossa população aliando o uso do solo, o transporte e o meio ambiente no
espaço urbano. O voto foi confirmado no dia 13 de dezembro, na segunda votação naquela
Casa de Leis.
Curitiba foi unanimidade para todos os parlamentares, como tem sido para a sua população.
O desenvolvimento de nossa cidade sempre foi maior do que qualquer sigla partidária, porque
representa a vontade de todos os curitibanos, sejam de nascimento ou adoção.
O novo Plano Diretor contempla questões prioritárias da vida cotidiana, como o
desenvolvimento sustentável e o reconhecimento da função social da cidade e da propriedade
urbana. Prevê, também, gestão democrática, a participação popular na administração das
cidades, e a necessidade de que os municípios com mais de 500 mil habitantes tenham um
plano de transporte específico.
É o Plano Diretor que indica as diretrizes gerais, as regras básicas para que o município tenha
assegurado seu desenvolvimento sustentável, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia,
ao saneamento e à qualidade ambiental, à mobilidade, aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
A cada um dos cidadãos que teve a oportunidade de participar do processo de adequação do
Plano Diretor de Curitiba, o melhor agradecimento de quem vive nesta e para esta cidade.
Tenho a certeza de que este momento histórico fará de Curitiba, mais uma vez, uma cidade
sempre melhor, adequada às demandas dos habitantes e pronta para encarar os desafios do
futuro.
Cassio Taniguchi
Prefeito de Curitiba.
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As práticas brasileiras de intervenção urbana apresentam contradições nos seus fundamentos,
entre as concepções racionalistas e humanistas da herança acadêmica francesa e o seu
contraponto real na modernidade: a cidade do automóvel expressa em monumentais obras
viárias metropolitanas e nas longas perspectivas da capital federal, Brasília, marcos
emblemáticos da industrialização no país e no mundo.
Nesse contexto, a experiência de Curitiba ganha destaque ao incorporar, em sua escala,
valores importantes da cidade européia, ao mesmo tempo em que insiste negar hegemonia
ao automóvel, dando mais ênfase e dignidade ao transporte coletivo, aos ciclistas e ao passo
rítmico de seus pedestres, por diversas calçadas e passeios, nos seus característicos porém
heterogêneos espaços urbanos.
Este livro constata sobre a importância do que se pratica no Planejamento Urbano de Curitiba.
Talvez as críticas sobre o que está sendo desenvolvido nesta cidade sejam justamente a
comprovação de tudo aquilo que Curitiba nega há muito: formulações generalizantes e receitas
prontas. Acontece aqui certa retração a panacéias tecnológicas ou filosofais, ao mesmo tempo
em que se enfatizam práticas como resposta direta a expectativas socioeconômicas e subjetivas
da comunidade. É posição que vem interessando a gestores municipais e que pode acrescentar
muito aos discursos teóricos, em defesa da cidadania e do suporte ambiental. Sobretudo
quando esses conceitos passam a encobrir herméticos pacotes de especialidades profissionais,
embalados em terminologias sempre renovadas para versar sobre eternas necessidades e os
mais antigos sonhos humanos.
Esta leitura pode ser feita por blocos. Na primeira parte está uma narrativa sobre origens e
antecedentes de tais práticas na cultura local, as quais resultam, a cada tempo, numa peculiar
urbanização de Curitiba. Na segunda parte estão os registros acumulados pelo Banco de
Dados do IPPUC na série de cadernos intitulados “Curitiba: Processo Permanente de
Planejamento”, um documento que é atualizado a cada dois anos e editado desde 1996. O
terceiro bloco é a descrição do trabalho mais recente realizado pelo Instituto, cujo objetivo
é adequar o Plano de Urbanismo local, formulado de modo evolutivo e flexível desde 1965,
ajustando-o às normas federais do Estatuto da Cidade, a Política Urbana Nacional sancionada
em 2001 e que ora está em consolidação, visando instrumentar as cidades brasileiras.
Esperamos que indagações certamente suscitadas durante esta leitura possam fazer avançar
as democráticas práticas de gestão nas cidades do país, de modo a que se propiciem maiores
transparência, visibilidade e compreensão sobre esses conceitos, referidos à governança e à
governabilidade no exercício do Poder Local, sobretudo naquilo que incide em gerenciamento
e manejo do meio urbano.
Luiz Masaru Hayakawa
Presidente do IPPUC.
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CURITIBA PLANEJA SEUS AVANÇOS
A elaboração e a aprovação do novo Plano Diretor de Curitiba representam um momento
especial para a capital paranaense. O processo de elaboração do novo plano foi amplamente
democrático, com inúmeras audiências públicas e participação de todos os setores da sociedade
civil.
Isto comprova que o IPPUC e os Poderes Executivo e Legislativo do Município trabalharam em
grande sintonia num incansável esforço conjunto para que Curitiba fosse uma das primeiras
capitais do Brasil a adaptar seu Plano Diretor ao Estatuto da Cidade.
Este momento especial faz-me lembrar com orgulho de minha participação na fundação do
IPPUC, criado para detalhar e acompanhar a execução do Plano Preliminar de Urbanismo,
que foi discutido com a população em uma série de debates públicos, chamada “Curitiba de
Amanhã”. Estas ações redundaram na aprovação do primeiro Plano Diretor de Curitiba, em
1966.
Agora, quando Curitiba faz a revisão deste Plano para adaptá-lo ao Estatuto da Cidade, o que
presenciamos é a consolidação de um trabalho que confere à capital paranaense a vanguarda
na área de planejamento urbano e na busca de soluções para os desafios constantes que o
meio urbano oferece.
Curitiba não se tornou referência internacional em planejamento urbano apenas pelo seu
pioneirismo em diversas questões, mas porque suas iniciativas realmente representaram
avanços práticos na vida da cidade e de sua população. O IPPUC sempre esteve na condução
destes avanços, inovando na utilização e introdução de conceitos e ações que hoje são
reconhecidos como instrumentos universais de urbanismo.
O próprio Estatuto da Cidade tem em suas bases muitos dos conceitos e instrumentos já
apresentados e aplicados pela capital paranaense. Conceitos como o “solo criado” e a troca
de potencial construtivo para a preservação da memória e do meio ambiente foram adotados
por Curitiba há várias décadas. Além disso, o Estatuto da Cidade tem claramente a visão social
da propriedade, difundida em Curitiba, bem como instrumentos de estímulo às parcerias
público-privadas, que nada mais são do que as equações de co-responsabilidades já praticadas
em nossa cidade.
O sucesso de um Plano Diretor está relacionado não apenas à sua elaboração e aprovação,
mas, em grande parte, à sua implantação. Neste sentido, Curitiba também foi exemplar,
aliando a agilidade e criatividade de seu planejamento urbano aos instrumentos reguladores
do Plano Diretor. Este desafio reaparece com o novo Plano Diretor de Curitiba e, na sua
elaboração, o IPPUC mostrou que está preparado para manter sua característica de vanguarda
e eficiência.
A primeira recompensa pelo brilhante trabalho veio com a aprovação por unanimidade do
novo Plano Diretor pela Câmara Municipal, justamente no dia que o IPPUC completava 39
anos de fundação, ensejando uma dupla comemoração. Mas a celebração se estende a toda
a cidade, que com o novo Plano Diretor tem a base para a manutenção de seu crescimento
ordenado e de seu desenvolvimento sustentável.
Jaime Lerner
Presidente da União Internacional dos Arquitetos — UIA
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OS CAMINHOS
13

Século
17
Os primeiros caminhos de chegada.
As condições precárias em que se encontravam
e a escassez de recursos que dispunham na
época da chegada para levarem a termo suas
pretensões de conquista, acentuavam a
dificuldade das empreitadas pela Serra do Mar.
Os caminhos surgiam em função dos locais que
apresentassem melhores condições à passagem
das tropas, que avançavam por terreno íngreme,
serpenteando por acidentes geográficos,
carregadas de suprimentos e à mercê da sorte.

No início do século 17, a principal motivação
econômica para a ocupação do território
brasileiro foi a procura do ouro por
exploradores portugueses. As primeiras
incursões onde atualmente se encontra o
Estado do Paraná aconteceram por mar, com
a chegada dos portugueses ao nosso litoral,
onde surgiram os primeiros assentamentos que
serviriam de pontos de partida para rotas de
exploração através da Serra do Mar.
O primeiro grande obstáculo físico às tentativas
iniciais de exploração do território foi, sem
dúvida, a barreira que representava a situação
do maciço montanhoso da Serra do Mar na
direção das possíveis rotas que conduziriam ao

interior e que possibilitariam a hegemonia e
consolidação do domínio sobre a região pela
Coroa Portuguesa.
14

Localizados sobre divisores de água ou em
regiões de fundo de vale à margem dos rios,
esses acidentes geográficos constituíam
verdadeiras trilhas feitas na natureza pela ação
do tempo e eram propícias aos exploradores
como locais de passagem. Tanto é assim que
seu uso contínuo determinou a consolidação e
o surgimento de novas trilhas, depois caminhos
e finalmente estradas ou ruas incorporadas aos
sítios com algum nível de urbanização.
Vencidos os obstáculos da subida da serra, os
exploradores encontravam aqui uma região
com relevo relativamente plano, um platô ou
planalto, como o próprio nome diz. A
vegetação mais rarefeita, era típica das matas
de altitude, formada por bosques de pinheiros,
várzeas e campinas, sem os perigos da fauna e
flora das regiões tropicais como era a
característica da mata atlântica, e o clima mais
ameno e seco que o da Serra.

As características favoráveis do relevo do
planalto curitibano parecem ter colaborado
para a consolidação dos assentamentos, em
longo prazo, do que a exploração do ouro,
tendo em vista que a escala de produção não
causou reflexos significativos na economia,
tampouco no espaço urbano construído, como
aconteceu em outras regiões do país, onde
houve um ciclo econômico importante.
O tipo de vegetação e o clima predominante
na região do planalto curitibano contribuíram
de modo decisivo para a ocupação da área. A
mata de altitude é a característica predominante
de nossa paisagem natural e difere da mata
atlântica por possuir vegetação mais rarefeita e
menos exuberante. Essa característica serviu
inclusive como referência aos documentos
históricos, que freqüentemente faziam alusão
ao planalto curitibano como “Campos de
Curitiba”. Atualmente podemos constatar esta
peculiaridade em nomes de bairros como Capão
da Imbuía, Fazendinha, Campo Comprido,
Capão Raso, Campina do Siqueira, Pinheirinho,
entre outras referências de paisagem.

natural de circulação e de locais propícios aos
assentamentos, daí a importância estratégica
dos primeiros caminhos para que isso pudesse
acontecer com relativo sucesso.
Os processos de ocupação que deram origem
às cidades portuguesas guardam entre si essa
característica comum. A falta de uma política
mais definida quanto à ocupação do solo
urbano acaba de maneira inusitada criando
aspectos bucólicos na paisagem, pela disposição
orgânica do arruamento, valorizando a
harmonia do conjunto dos sítios históricos, que
acompanham os acidentes naturais, à
semelhança das cidades medievais.

De resto, o surgimento de cidades sem um
planejamento previamente definido, como era
o caso, tem sua ocupação norteada pelos
aspectos relativos à configuração natural do
território. Mais especificamente, sua topografia,
que interfere na hidrografia, vegetação e clima.
São estes os primeiros elementos que acabam
determinando o modo de apropriação do
espaço pelo explorador português e indicando
as melhores opções de trilhas e sítios para os
assentamentos que viriam.
Podemos concluir, então, que uma das
condições básicas para a exploração e
ocupação do território estaria no potencial
15

. Graciosa
. Itupava
. Arraial

Século 17
A ocupação do território. O ouro.
A motivação econômica que determinou as
primeiras incursões ao território paranaense
tinha como propósito a procura e a exploração
do ouro.
O modelo desse tipo de exploração ocorria em
arraiais de garimpeiros, às margens de rios, o
chamado ouro de aluvião.
O pressuposto básico para a ocupação do
território ocorria em função das condições
topográficas mais favoráveis à circulação
(espigões e fundos de vale), onde surgiam os
primeiros caminhos que virtualmente levassem
aos locais mais propícios aos futuros
assentamentos.
(primeiros caminhos >> primeiros
assentamentos)

Caminho Graciosa:.
Corresponde atualmente às ruas Monteiro
Tourinho, Erasto Gaertner, Munhoz da Rocha,
João Gualberto e Barão do Serro Azul, ligando
a região do Atuba à Praça Tiradentes.
Caminho do Itupava:.
Variante do Caminho da Graciosa, ligação mais
curta entre o litoral e o primeiro planalto. Seu
nome deriva do Tupi e significa caminho de
corredeiras (cascatas).
Caminho do Arraial:.
Corresponde atualmente, na malha viária da
cidade, às ruas Francisco Derosso, Winston
Churchill e República Argentina, ligando a
região do Xaxim ao bairro do Portão.

A ocupação do Planalto Curitibano consolidase pelas características favoráveis da paisagem
onde predominam os campos, várzeas e
bosques com vegetação rarefeita.
(Planalto >> plano e alto).
Primeiros caminhos:.
. Graciosa
. Itupava
. Arraial
Caminho Graciosa:.
Corresponde atualmente às ruas Monteiro
Tourinho, Erasto Gaertner, Munhoz da Rocha,
João Gualberto e Barão do Serro Azul, ligando
a região do Atuba à Praça Tiradentes.

1693. Fundação da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
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Século
18
O primeiro caminho de saída, a
Estrada do Mato Grosso.
inexplorado, à exceção das cidades litorâneas
e as do primeiro planalto, tendo Curitiba ao
centro, Castro a noroeste e Lapa a sudoeste.
Em outras regiões do território brasileiro, ao
contrário do que acontecia no interior da
Comarca, estabeleciam-se ciclos econômicos
de maior vulto, como ocorreu com a cultura
da cana-de-açúcar, no nordeste do país, a partir
das políticas implantadas pelos governadores
das Capitanias Hereditárias, e com o extrativismo
gerado pela descoberta de jazidas de ouro e
prata em grande escala nas cidades mineiras.
Em função da exploração do ouro nas cidades
mineiras, assim como da urgência na
interiorização do país, surge a necessidade da
utilização de animais para o transporte de
cargas, fatores que contribuíram para
impulsionar o Ciclo do Tropeirismo no Sul do
Brasil.

Durante o período que se seguiu à fundação e
consolidação de Curitiba como sede da
Comarca, a cidade permaneceu na condição
de uma pequena vila, contrastando com
outros centros de igual importância política, mas
em fase de desenvolvimento mais avançado,
como era o caso dos centros urbanos do
Sudeste e Nordeste do país. O interior da
Comarca permanecia de maneira geral

Foi durante esse ciclo que se constituiu uma
estreita relação econômica entre as províncias
do Sul, onde havia criação de gado, e as do
Sudeste, onde havia feiras para comercialização,
com ênfase aos pólos do Rio Grande do Sul e
São Paulo. Esses períodos de maior prosperidade
econômica, porém, não encontravam aqui
ressonância, devido à inexistência de uma
política de desenvolvimento local, que
rivalizasse em escala com as que vigoravam
nessas regiões.
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Século 18
Tropeirismo.

O processo econômico que ocorria à época
nos dá indícios para a compreensão da
importância que estados como Rio Grande do
Sul e principalmente São Paulo teriam no
cenário econômico do país, e que se refletem
até os dias de hoje. Durante esse período, a
província de São Paulo já se revelava como
potência intermediadora entre as mercadorias
que eram produzidas no Sul e consumidas no
Sudeste.
O gado que procedia da Região Sul, mais
especificamente da cidade de Viamão, era
posteriormente comercializado em feiras na
região de Sorocaba. Assim se estabelecia o
sistema de produção e consumo entre as duas
importantes regiões.

Durante o século 18, a ligação possível entre
Curitiba, o interior do estado e outros centros
situados ao norte (São Paulo) e ao sul (Rio
Grande do Sul), estabelecia-se pelo
prolongamento da Estrada do Mato Grosso, eixo
situado na região oeste da cidade, até sua
articulação com o Caminho das Tropas, a
Estrada do Viamão que ligava Viamão (RS) a
Sorocaba (SP).
Estrada do Mato Grosso:.
Atualmente encontra-se consolidada como via
urbana, compreendendo as ruas Cândido de
Leão, Emiliano Perneta, Benjamin Lins, Av. do
Batel, Bispo Dom José, Av. Nossa Senhora
Aparecida e Eduardo Sprada.
O perímetro urbano da cidade em meados do
século 18 reduzia-se ao entorno do Largo da
Matriz (Praça Tiradentes).

Dos ciclos econômicos citados, apenas o
tropeirismo, nessa época, parece ter tido
alguma influência sobre o desenho da cidade.
Neste contexto, surge o primeiro Caminho de
Saída da cidade, a Estrada do Mato Grosso.
As condições de deslocamento para outros
centros situados ao norte, fora da Comarca,
eram prejudicadas novamente pela Serra do
Mar, agora devido à sua situação em relação
às rotas de ligação entre o Sul e o Sudeste. A
barreira representava dificuldade de
transposição em direção a São Paulo, seu
vizinho mais importante. As rodovias que hoje
estabelecem a comunicação entre os dois
estados não existiam nem como trilhas.

Largo da Ordem
Foto: Acervo IPPUC

A ligação possível, como caminho de saída da cidade, a Estrada do Mato Grosso, se fazia pelo prolongamento de uma via
urbana, a partir do Largo da Matriz — Praça Tiradentes, na extensão do eixo onde se encontra hoje a Rua Cândido de
Leão; passando pelo Largo da Ponte, nas imediações da atual Praça Zacarias; até o Caminho de Castro, hoje Rua Emiliano
Perneta na direção do atual Bairro do Batel, sempre em direção ao oeste, onde hoje se encontram implantadas as
Avenidas do Batel, Bispo Dom José, Nossa Senhora Aparecida e a Rua Eduardo Sprada.
É na articulação desse eixo que se assentava a Estrada do Mato Grosso, caminho de saída da cidade, que propiciava a
ligação entre Curitiba, ou melhor, entre o planalto curitibano e a província de São Paulo, em pleno século 18.
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Final do Século 19 — Início do Século 20
Os Caminhos das Colônias
de Imigrantes.
Nesse período, surgem no Brasil os primeiros
núcleos de assentamento de imigrantes
europeus. E Curitiba não foge à regra geral. No
cinturão em torno da cidade, assim como na
periferia do município, acontecem os
assentamentos que viriam mais tarde a se
tornar municípios da região metropolitana e
bairros da cidade.
Os sítios, inicialmente destinados aos
assentamentos, eram locais destituídos de
qualquer beneficiamento por obra sanitária ou
de urbanização. Mesmo as colônias que se
encontravam dentro do município estavam
situadas fora do chamado perímetro urbano,
em regiões periféricas, limítrofes aos municípios
vizinhos. Tudo o que poderia representar algum
nível de salubridade e conforto ainda estava por
ser feito.
Com a abolição da escravatura, em fins do
Século 19, configura-se uma nova circunstância
histórica no país. A base da economia, de
caráter agrícola, necessitava mais do que antes
de mão-de-obra no campo, para dar conta
desta outra realidade.
A consolidação do “novo país” fundamentou,
em uma de suas medidas legais, a instituição
da Lei de Terras, que visava fomentar a base de
crescimento que estava por vir. Esse mecanismo
legal propiciou facilidades para aquisição de
terras por parte de imigrantes, que viriam suprir
a ausência de mão-de-obra escrava no campo.

2.500

Vila, na época, compreendia duas áreas
distintas. Aquela urbanizada e de dimensões
reduzidas e outra bem maior, quase totalmente
desocupada. Os dois espaços desiguais que
formavam a cidade, no entanto, não excluíam
o fator de polarização que o centro geralmente
exerce sobre sua periferia.
O núcleo central primitivo, embora pequeno,
representava a única alternativa estruturada,
onde as relações de troca, de prestação de
serviços e de comércio podiam ocorrer, a fim
de possibilitar melhores condições de vida para
os novos habitantes da cidade.
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As colônias também se estruturavam
internamente a seu modo, com o que a terra e o
trabalho no campo lhes proviam. Inicialmente,
pela agricultura de subsistência, plantavam milho
e feijão, criavam bois, porcos e galinhas, depois o
excedente de sua produção servia como base de
comercialização ou troca em suas primeiras
incursões à área central da cidade.
Dessa forma, foram gradualmente surgindo na
paisagem as vias carroçáveis em sentido radial,
que serviam como corredores de ligação entre
a periferia e o centro; assentados sobre os
acidentes geográficos, espigões e fundos de
vale, de maneira análoga aos primeiros
caminhos dos desbravadores portugueses.
A Vila de Curitiba recebeu imigrantes que, em
sua maioria, eram oriundos de regiões rurais
da Europa, como foi o caso dos italianos,
ucranianos, poloneses e silesianos. Tais grupos
assentavam-se preferencialmente em áreas
rurais mais periféricas, ao passo que outros
grupos, em menor quantidade e de cultura
urbana, como os alemães, franceses, suíços,
árabes e os próprios portugueses e seus
descendentes, acabavam fixando domicílio e
atividades comerciais e industriais dentro do
perímetro urbano.
Entre a área central e os assentamentos que
caracterizavam as novas colônias, havia áreas
pouco ocupadas. A lacuna que a paisagem
oferecia aos poucos ia sendo tomada por novos
assentamentos. Dessa maneira, foram surgindo
moradias e entrepostos comerciais, na extensão
dos caminhos, trazendo à paisagem mais um
componente construído, resultando em
conjuntos de edificações que seguiam padrões
arquitetônicos e construtivos que se
identificavam com a cultura dos imigrantes
locais.
20

Relógio Praça Osório

Além dos antigos Caminhos de Chegada do
século 17, atuais eixos da Erasto Gaertner e
Francisco Derosso, e o Caminho de Saída do
século 18, atual eixo Avenida do Batel, surgem
agora os caminhos de ligação entre as colônias
e a área central, no período compreendido entre
os séculos 19 e 20.
Atualmente podemos reconhecer esses
caminhos por meio das ruas Manoel Ribas,
Desembargador Hugo Simas, Mateus Leme, Nilo
Peçanha, Anita Garibaldi, Senador Salgado Filho,
Nicola Pellanda, Cândido Hartmann e Carlos
Klemtz, todas estabelecendo ligações de caráter
radial, ou seja, da periferia em direção ao
centro.

Séculos 19 — 20

A vila, na época, compreendia duas áreas
distintas. Aquela urbanizada e de dimensões
reduzidas no centro e outra bem maior, quase
toda desocupada no entorno.

Os “novos“ espaços:.

A lacuna entre o centro e a periferia, agora
atravessada pelos caminhos que ligam as
colônias à área central, traz à paisagem mais
um componente construído, caracterizando
uma nova etapa da expansão urbana.

O primeiro “Sistema de transporte coletivo”, o
bonde puxado à mulas, ligava a Av. João
Gualberto — onde se encontravam os palacetes
pertencentes aos Senhores da erva-mate — à
Av. Batel.

Os caminhos das colônias podem ser
reconhecidos na paisagem atual da cidade, por
meio de importantes eixos viários, como a
Manoel Ribas, Desembargador Hugo Simas,
Mateus Leme, Anita Garibaldi, Senador Salgado
Filho, Nicola Pellanda, Cândido Hartmann,
Carlos Klemtz e Theodoro Makiolka.

O esquema básico das vias centrais é composto
pelos eixos comerciais, da Rua XV e da Marechal
Deodoro, e por um eixo cívico/institucional, a
Rua Barão do Rio Branco, que termina no
edifício da Rede Ferroviária, de onde partia a
via férrea em direção ao litoral.

. Passeio Público (norte);
. Praça Eufrásio Corrêa (sul).

A área central é o cenário para grandes
transformações urbanas e arquitetônicas,
culminando por estabelecer os primeiros
referenciais da nova paisagem construída, tanto
em seu aspecto simbólico quanto na definição
de usos e similaridades.
Os “novos” edifícios na paisagem:.
. Edifício Moreira Garcez;
. Universidade do Paraná;
. Câmara, Palácio do Governo e
Paço Municipal;
. Edifício da RFFSA.

Praça Eufrásio Corrêa
Foto: Acervo IPPUC
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Os imigrantes:.
. Italianos
. Poloneses
. Suíços
. Franceses
. Argelinos
. Ucranianos
. Ingleses
. Árabes
Referências da paisagem da época:.
. Chafariz / Praça Zacarias — (Largo
da Ponte), água canalizada;
. Passeio Público — (primeiro parque
da cidade), saneamento,
marco no processo de urbanização;
. Estrada de Ferro Curitiba — Paranaguá,
Estação Ferroviária — expansão da área
central (rua Barão do Rio Branco, eixo
político — administrativo);
. Grande avanço no processo de
comunicação de Curitiba com o
mundo (até o século 19 o único
meio de comunicação era o
telégrafo).

Primeiras ações de ordenação do espaço
urbano:.
. 1855 — Retificação de ruas tornando a malha
viária ortogonal (Engenheiro Pierre de Taulois);
. 1895 — Elaboração do primeiroCódigo de
Posturas;
. 1903 — Início do processo de hierarquização
de usos, definindo áreas de especialização das
atividades urbanas e determinando padrões
construtivos;
. 1919 — Elaboração do novo Código de Posturas.
Ênfase para a circulação de veículos, sinalização
e estacionamento.

Aconteceu nesse período as primeiras
experiências de planejamento urbano na
cidade.
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Século 20

Experiências de Planejamento
Urbano em Curitiba. O Plano Agache.
constituída por largas avenidas em sentido
radial e perimetral, que tinham por objetivo
estabelecer vias de ligação entre setores ou
áreas especializadas. Seu desenho radial tinha
configuração semelhante ao definido pelo
Plano Haussmann de Paris*.

Há registros de intervenções de caráter
urbanístico e de saneamento na cidade
anteriores às grandes ações de planejamento,
porém, a primeira experiência em
planejamento urbano em Curitiba ocorreu com
o Plano Agache, elaborado entre 1941 e 1943.
O engenheiro francês Alfred Agache
desenvolveu aqui seu projeto, propondo para
a cidade uma configuração viária radiocêntrica,

*O Plano recebeu o nome do grande remodelador de Paris, Georges-Eugène Haussmann (Paris,
1809-1891). Nomeado prefeito por Napoleão III, Haussmann cuidou do planejamento da cidade,
durante 17 anos, tendo reunido para isso os melhores arquitetos e engenheiros da cidade. Melhorou
os parques, construiu outros e ergueu vários edifícios públicos, como a L’ Opéra; melhorou também
o sistema de distribuição de água, além de criar a grande rede de esgotos. Planejou, assim, uma nova
cidade. (http://www.fotonadia.art.br/paris/fotos/hauss.htm Informações obtidas em 9 de dez. 2004)
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O período em que ocorreu a implantação desse
Plano coincide com o advento da Segunda
Guerra Mundial. O Brasil não se encontrava, a
princípio, diretamente envolvido nas questões
centrais que desencadearam os fatos, porém
sua posição de não neutralidade acabou
determinando as conseqüências econômicas
que resultariam no alinhamento político que se
desenhava por sua aliança com os Estados
Unidos.
Não terá sido mera coincidência histórica o surto
de industrialização havido no país, no período
do pós-guerra. Houve investimentos
significativos no processo industrial brasileiro,
como a implantação da Siderúrgica de Volta
Redonda, que causou reflexos na economia em
escala nacional. Embora a economia do Paraná
fosse, na época, de natureza basicamente
agrícola, também será lógico supor que havia
a preocupação com o impacto da virtual
mudança do perfil econômico do país. Desta
maneira podemos entender melhor o contexto
favorável à implantação de projetos de
desenvolvimento em áreas urbanas, tendo em
vista a possibilidade de crescimento acelerado,
em função dos eventuais processos migratórios
do campo para as cidades, que são fenômenos
esperados em economias agrícolas como a
nossa, onde as máquinas acabam, cedo ou
tarde, substituindo a mão-de-obra no campo.
Esse aspecto, ao que parece, possibilita uma
explicação razoável para a instituição de um
plano urbanístico, com as características do
Plano Agache; uma iniciativa dispendiosa à
administração municipal, tendo em vista o porte
das intervenções urbanas previstas, como
desapropriações destinadas ao alargamento e
à implantação de novos eixos viários, as
avenidas, então superdimensionadas para o
volume de tráfego existente e que inclusive
24

deram ao Plano a designação de Plano das
Avenidas. Esses aspectos de ordem
orçamentária determinariam que o Plano fosse
parcialmente implantado, em função da
insuficiência de recursos que a Prefeitura
dispunha na época.
Mesmo assim, a paisagem da cidade encontrase profundamente marcada pelas intervenções
do Plano Agache. Desde o atual Centro Cívico,
onde foram contruídos os Palácios da Prefeitura
e do Governo, ao Bairro Rebouças, onde a
princípio estava definida a área industrial; do
Parque Lagoa, atual Barigüi, à área esportiva
do Tarumã; da Cidade Universitária, atual Centro
Politécnico da UFPR, à Área militar, atual Quartel
do Bacacheri. Além desses aspectos, o Plano
também estabeleceu parâmetros construtivos
para as edificações e orientações de ordem
sanitária, como a drenagem por meio do recuo
frontal e a implantação de galerias cobertas em
edifícios comerciais, como existem implantados
atualmente nos Setores Estruturais da cidade
em função das exigências do Plano Diretor
vigente.

1943
O engenheiro francês Alfred Agache
desenvolve em Curitiba, de 1941 a 1943, o
primeiro plano urbanístico, o Plano Agache ou
Plano das Avenidas.
O Plano Agache, de concepção radiocêntrica,
estabelece um sistema viário hierarquizado,
mediante avenidas radiais e perimetrais, define
um zoneamento com setores funcionalmente
especializados e implementa uma série de
medidas de saneamento, que vão da criação
de novos parques com a finalidade de
represamento de rios até cuidados com a infraestrutura, drenagem e normatização de
aspectos construtivos.
O Plano ocorre durante o período da Segunda
Guerra Mundial.

Contribuição do Plano Agache à paisagem da
cidade:
Setores Especializados:
. Centro Cívico
. Área Industrial do Rebouças, no entorno do
edifício da RFFSA
. Cidade Universitária (atual Centro Politécnico)
. Centro Militar (Bacacheri)
. Hipódromo (Prado Velho — PUC)
Sistema Viário Hierarquizado:
. Avenida Nossa Senhora da Luz, Avenida
Arthur Bernardes, Avenida Kennedy, entre
outras.
. Galerias paralelas à fachada dos edifícios na
área central.
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1950
—
1960
Crescimento acelerado, êxodo rural,
migração campo-cidade, favelas.
Embora a ocupação do interior do Estado ainda
não estivesse suficientemente consolidada, se
comparada ao das regiões Sul e Sudeste, como
era o caso do Rio Grande do Sul e São Paulo, já
se delineavam as bases para a implementação
de políticas de desenvolvimento regional que
potencializassem a economia agro-industrial.
A única cidade de porte no Estado, capaz de
receber o contingente humano que saía das
áreas rurais em direção aos centros urbanos,
era naquela época a cidade de Curitiba. Isso
ficou evidente pelos índices de crescimento
apresentados e que determinariam a
implementação de políticas urbanas
compatíveis com as diretrizes impostas pela
perspectiva de crescimento da economia.
Decorridas duas décadas da experiência
pioneira do Plano Agache, já em meados da
década de sessenta, anos que precederam mais
uma etapa de industrialização no país, a cidade
volta a mostrar sinais de crescimento acelerado.
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Centro Cívico
Foto: Acervo IPPUC
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1950 — 1960
Período de crescimento acelerado, taxas de
5.5% ao ano.
O processo de mecanização do campo ocorrido
em função de mudanças estruturais na
economia expulsa as populações do campo em
direção às cidades, exigindo por parte do poder
público municipal a implantação de novas
políticas urbanas, que dessem suporte à
demanda de crescimento previsto para as
cidades nesse período.

1960 — Aprovado o Plano Piloto de Zoneamento
de Uso, uma readequação do Plano Agache,
estabelecendo nova divisão da cidade em zonas
residenciais, comerciais, industriais e rurais.

O Plano Agache é apenas parcialmente
implantado, tendo em vista que sua efetivação
implicaria custos elevados face das
desapropriações e obras previstas inicialmente.
Centenário da Emancipação Política do Estado
do Paraná.

360.000

Inauguração do Centro Cívico.
Código de Posturas e Obras (Lei n° 669/53).
Fim do sistema de transporte de bonde elétrico.
Curitiba é, durante os anos sessenta, a única
cidade no Estado capaz de absorver o
contingente humano (campo-cidade).

180.000

A falta de uma política urbana mais definida
implica crescimento desordenado.

130.000

Em função desse processo e do novo contexto
urbano, surge a necessidade de um Novo Plano
Diretor.
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1965

Plano Preliminar de Urbanismo.
diversidade de usos, funções e ocupação
vertical, enquanto os Setores Estruturais, que
se estenderiam nos sentidos Norte, Sul, Leste e
Oeste, definiriam novas áreas de expansão
urbana verticalizada, semelhante em tipologia
construtiva e em funções urbanas ao padrão
da área central. Passariam a ser compostos por
três grandes eixos viários, formados por uma
Via Central destinada ao Transporte Coletivo que
circularia em canaletas exclusivas, ladeado por
vias lentas destinadas à circulação de veículos
de transporte individual, onde prevalece o
tráfego lento ou descontínuo, característico das
áreas comerciais, separados por canaletas
destinadas à circulação do transporte coletivo.
Paralelo a estes setores seriam implantadas vias
externas, ou vias rápidas, com sentidos opostos
de circulação (Bairro-Centro e Centro-Bairro).
No ano de 1965, é instituído pela administração
pública municipal um concurso público para a
elaboração do novo Plano Diretor da cidade. A
proposta vencedora, resultado do consórcio
entre as empresas SERETE e Jorge Wilheim
Arquitetos Associados, estabeleceu o Plano
Preliminar de Urbanismo, que deu origem ao
Plano Diretor. A concepção do plano, diferente
do modelo tradicional de crescimento
radiocêntrico, define um desenho de
crescimento linearizado para a cidade, em
outras palavras, as áreas de expansão urbana
têm como “espinha dorsal” os chamados
Setores Estruturais.
As ações de planejamento a partir dessa época
teriam como suporte o chamado tripé:
Zoneamento, Sistema Viário, Transporte
Coletivo, e sua interação com as dimensões
Socioeconômicas e Ambientais.
A Zona Central ficaria restrita ao local onde se
encontra o centro tradicional, com sua
28
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Em 1964, a Administração Pública Municipal
promove um concurso público com a
finalidade de instituir o Novo Plano Diretor
da cidade.
Em 1965, a proposta vencedora, resultado
do concurso entre as Empresas SERETE e
Jorge Wilheim Arquitetos Associados,
estabelece o Plano Preliminar de
Urbanismo que deu origem ao Plano
Diretor vigente.
A concepção de crescimento adotada difere do
modelo tradicional radiocêntrico definindo
modelo de crescimento linearizado, para as
áreas de expansão urbana, através de eixos

estruturais direcionados ao norte e ao sul da
cidade.
As grandes diretrizes de planejamento têm
como suporte o Uso do Solo, o Sistema Viário
e o Transporte Coletivo.
Os objetivos:
. Mudar a conformação de expansão radial
para linear;
. Descongestionar a área central;
. Conter a população em seus limites
físico-territoriais;
. Dar suporte econômico;
. Propiciar equipamento global da cidade.

Esse Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, após concorrência administrativa, entre 7 (sete)
empresas especializadas (Dec. Mun. 1456/64), foi elaborado pela empresa Serete de Estudos e
Projetos Ltda., associada com o arquiteto Jorge Wilhelm, sempre acompanhados e assessorados
pela brilhante equipe de Engenheiros, Arquitetos, Economistas e outros profissionais, que
compuseram a Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba — APPUC (Dec. Mun.
1114 de 31/07/1965), mais tarde transformada no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba — IPPUC (Lei 2660 de 01/12/1965) o que, à saciedade, demonstra que esse Plano
Preliminar de Urbanismo, além da empresa já citada, em sua elaboração contou também com a
decisiva colaboração dos competentes profissionais da APPUC e do IPPUC;
O Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, antes de ser transformado no definitivo Plano
Diretor de Urbanismo, de cuja preservação e execução o IPPUC foi encarregado, preliminarmente
foi apresentado aos segmentos mais importantes da Sociedade Civil Paranaense, durante o “Mês
do Urbanismo” (Dec. 10265 de 30?06/1965), para receber críticas, sugestões e emendas, o que
o transformou no primeiro Plano de Urbanismo autenticamente democrático do Brasil;
Finalmente, o texto definitivo do Novo Plano Diretor de Urbanismo, redigido pelo IPPUC, pelo
Dep. de Urbanismo e pelo Dep. Jurídico, foi encaminhado a Câmara de Vereadores pelo Prefeito
Municipal de Curitiba, Ivo Arzua, através da Mensagem n° 22 de 20/05/1966, e esta Egrégia Casa
de Leis Municipais, depois de debatê-la exaustivamente e emendá-la, em 30/07/1966 aprovou
por unanimidade o texto definitivo da Lei 2828 em 31/07/1966, a qual foi sancionada pelo
Prefeito Ivo Arzua Pereira, e está vigorando até os dias atuais.
Fonte: Depoimento Ivo Arzua / Novembro de 2004
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O PLANO DIRETOR — 1966
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1966 — Plano Diretor
Estratégias de Implementação.
Desde 1966 até a sua conformação final, trinta
anos depois, o Plano Diretor de Curitiba
desdobrou-se sucessivamente em vários Planos
Setoriais, os quais foram integrados entre si e
finalizados, sob aspectos operacionais, nas
diversas unidades da Prefeitura.
Todo esse processo de planejamento tem sido
apoiado em pesquisas analíticas prévias e em
métodos gerenciais para sua implementação,
os quais ficam sob a responsabilidade do IPPUC.
É na efetividade dos resultados decorrentes do
Plano Diretor, implementado por diferentes
ações e instrumentos, que se situam as
melhores informações técnicas para atualizar
os dispositivos legais e programáticos que
incidem na cidade.
A operacionalização rotineira dessas propostas
dá formato à principal base de informações.
Esses dados, após analisados, indicam a
necessidade ou não de ajustes no
planejamento, seja a partir de mudanças
periódicas com maior alcance legal, seja pela
correção simples nos rumos, nos
procedimentos ou nas rotinas, em programas,
projetos e ações municipais.
A cidade molda gradualmente uma estrutura
que foi concebida no Plano Diretor. Isso se dá
com permanentes e sucessivas intervenções
nos meios e nas regras do planejamento. Aos
projetos e investimentos de iniciativa pública,
somam-se as ações privadas e comunitárias,
cujo ordenamento é determinado pelas normas
de Zoneamento e Uso do Solo contidas no
plano. Essa é uma primeira estratégia, que trata
o conjunto de regulamentos locais evoluindo
de acordo com a realidade.

Rua XV de Novembro, antes do fechamento para pedestres.
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Em Curitiba, ao contrário da maioria das cidades,
o Zoneamento e o Uso do Solo definem regras
para construir e implantar atividades
socioeconômicas que são intensamente
utilizadas como mecanismo para efetivar o
planejamento urbano e para dar contorno às
demais políticas públicas. É um instrumento que
se associa à legislação ambiental ou de
conservação, onde se caracterizam Zonas
Urbanas específicas, com uma ou duas funções
predominantes, para as quais se estabelecem
parâmetros de ocupação. São normas que
orientam e controlam, assim, os investimentos
da comunidade. Disciplinam atividades privadas
de modo a adequá-las aos objetivos pactuados
no Plano Diretor.

estrutura e para tradicionais equipamentos
municipais de cunho social, que abrigam
serviços de consumo coletivos e dão suporte
ao Desenvolvimento Humano local. As
chamadas redes municipais são planejadas
também como complemento para a Ocupação
e o Uso do Solo, caracterizados na oferta de
lotes ou construções, na localização de
atividades econômicas na cidade e nos rumos
dos adensamentos urbanos. Essa estratégia
apropria-se de conceitos herdados e
historicamente utilizados em Curitiba: são os
Parques Urbanos para conter enchentes e
sanear o meio urbano, nos moldes do Passeio
Público, ou as Unidades de Vizinhança do Plano
Agache e, ainda, o Equipamento Total da cidade
proposto pelo Plano Preliminar de Urbanismo.

Um segundo mecanismo empregado para
consolidar o Plano Diretor é a definição das
obras físicas prioritárias e dos investimentos para
cada período administrativo, os quais serão
implantados sob iniciativa da municipalidade.
As mudanças físicas são projetadas de modo a
assegurar a concretização e a continuidade do
Plano Diretor ao longo do tempo. Assim, essas
obras públicas dão prioridade às questões de
mobilidade urbana, para facilitar acessos entre
compartimentos da cidade e dessa com a
região, ou às questões de qualidade de vida.
Para isso, elas servem como suporte e indução
para o que será construído por iniciativa e
competência do setor privado, tanto
empresarial quanto comunitário.
Ainda existem mais duas estratégias gerais para
dar efetividade ao Plano Diretor. Uma delas é o
formato de redes públicas para instalar infra-

A última estratégia consiste em planejar os
Sistemas Urbanos, ou seja, os serviços públicos
ligados à dinâmica da cidade. Podem ser eles
as malhas de insumos em rede, sob permissão
ou concessão contratual a terceiros, ou podem
também se caracterizar por projetos, ações ou
rotinas de fomento para maior sinergia em
determinados espaços da cidade. Iniciativas
urbanas apóiam a cultura, a produção
econômica, o turismo, o lazer, os esportes e
outros itens da dinâmica local. As principais
modalidades de estímulo e indução são as
instalações de equipamentos municipais
especializados, áreas com paisagem especial
ou, ainda, programação de eventos por
iniciativa pública, os quais estão associados a
diretrizes integradas do Plano Diretor. Essas
instalações logísticas, tais como feiras e
quiosques em logradouros, podem ser tanto
eventuais como permanentes, quando se
submetem à avaliação periódica dos seus
resultados, sobretudo na sua compatibilidade
com o Desenvolvimento Urbano.
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Dois tripés conceituais para
soluções urbanísticas.
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As medidas para cumprir as diretrizes e os
objetivos fixados pelo Plano Diretor começam
a ser implementadas no início dos anos 70,
período em que o uso do solo, o transporte, as
vias de circulação, a recreação, a habitação, a
promoção social e o trabalho passaram a se
orientar por uma visão mais integrada, com
ações bem melhor planejadas. As iniciativas
então desencadeadas passam a trazer uma
verdadeira revolução nos anos seguintes,
transformando a cidade sob os pontos de vista
físico, econômico, social e cultural. As
mudanças se fazem acompanhar também de
forte preocupação ambiental, traduzida na
preservação de áreas verdes, na implantação
dos grandes e pequenos parques e em esforços
de educação para a sustentabilidade junto à
população, inclusive quanto à base energética
durante a crise do petróleo.

Nas ações ambientais é dada prioridade à
necessidade de prevenir as enchentes. Para tal,
ampliam-se ações de saneamento básico e se
preservam extensas áreas verdes e os fundos
de vale na cidade, o que inspira a criação dos
parques urbanos, transformados em áreas de
lazer e de recreação para a população.
Observa-se que, nos idos de setenta, a União e
os Estados eram responsáveis exclusivos e
formais no controle do meio ambiente. Por
essa razão, a Lei Municipal de Zoneamento e
Uso de Solo, promulgada por Curitiba em 1975,
assim como o Decreto Municipal de
Preservação de Fundos de Vale, de 1976, são
considerados instrumentos pioneiros no Brasil
para aplicar Política Ambiental no controle de
Uso do Solo urbano. A transformação
econômica da cidade é projetada em paralelo
ao planejamento físico-territorial.

Inicialmente são implementadas as avenidas
estruturais, eixos compostos de três vias que
direcionam o crescimento linear da cidade em
adensamento habitacional e comercial. Cada
eixo abriga uma canaleta central exclusiva para
o transporte de massa, o que dá início à grande
transformação de Curitiba. A opção estrutural
de crescimento em linha integra entre si os
projetos Viários e de Transporte com as normas
de Uso e Ocupação do Solo. Alicerçando as
ações desse “tripé”, as iniciativas ambientais,
econômicas e sociais da cidade passam
também a ter um tratamento local coordenado,
configurando um segundo tripé conceitual, em
paralelo ao primeiro. No coração da cidade, as
diretrizes do Plano Diretor conformam um Anel
Central viário, o que permite devolver aos
pedestres a principal rua comercial, a qual é
fechada ao tráfego de veículos, assim como na
maior parte do velho núcleo histórico urbano.

O Plano Diretor propõe a industrialização do
município, visando ampliar oportunidades no
perfil de produção local, onde são dominantes
o comércio e a prestação de serviços. Em 1974,
o projeto da Cidade Industrial de Curitiba – CIC
define novas zonas funcionais na região oeste
da cidade, destinando-as ao trabalho, à
moradia e ao lazer. Integra essas áreas entre si
e também, por meio de vias “conectoras”, aos
eixos estruturais da cidade, de modo que não
configurem distritos segregados.
Com a mesma tônica dessas mudanças físicas,
ambientais e econômicas surgem novas
preocupações com a cidadania, quando a
humanização da cidade enfatiza os espaços de
convivência habitual ou “pontos de encontro”.
A dimensão social do planejamento se
intensifica até iniciarem os anos 80, década que
concentra investimentos públicos em

desenvolvimento social – em escolas, centros
de saúde, projetos de assistência à infância e
juventude e amplos programas de
abastecimento e habitação. As iniciativas
permitem maior desfrute coletivo da cidade
para os segmentos com menor poder
aquisitivo. Iniciam-se experiências para maior
participação comunitária e, a seguir, a gestão
descentralizada nos bairros, quando é feita a
instalação pioneira de Regionais Urbanas e
iniciada a gerência pública das receitas tarifárias,
no setor de transporte coletivo municipal.

Praça Tiradentes
Foto: Acervo IPPUC
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Nessa trajetória do planejamento permanente
e integrado e na esteira de tantas mudanças,
ocorrem transformações também na matriz
cultural. Além de alterações mundiais no
comportamento humano, avanços locais
alteram os modos de ser e de se viver na cidade.
A população passa a valorizar ainda mais os
espaços urbanos: as áreas de lazer, os pontos
de encontro, os teatros, museus e certos
serviços coletivos disponíveis, tais como o
transporte público e a coleta seletiva do lixo.
Dentro dessa permanente busca para adequar
a cidade a uma matriz de concepção ambiental
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e sustentável, planejam-se mudanças na forma
de Gestão Institucional do município, para o
que se projeta uma nova transformação.
Buscam-se instrumentos jurídicos para ampliar
os Compromissos Sociais e Ambientais de
empreendimentos privados. O primeiro passo
é instituir a Outorga Onerosa no Direito de
Construir ou Lei do Solo Criado, dispositivo
criado por lei e associado ao Fundo Municipal
de Habitação Social, bem como, ainda, regular
permutas e transferências de potencial
construtivo que permitam Conservação de
Patrimônio: áreas e unidades de interesse
histórico ou ambiental.

Para gerenciar com transparência as novas
regras de Gestão Compartilhada e com vistas
em promover acesso igualitário a serviços
públicos, são inauguradas as Ruas da Cidadania.
São espaços de atendimento público e de
interação comunitária nas oito Regionais
Urbanas do município. A descentralização de
serviços consolida e transforma no encontro
da população com o exercício da cidadania.
Como estrutura complementar, os Faróis do
Saber disseminam, em cada bairro, o acesso
do morador à computação e à Internet, de
modo a facilitar consultas institucionais e
informação social. No final do século a

Prefeitura busca compatibilizar a gerência
pública local com essa Gestão Compartilhada,
mediante Modelo Matricial de Administração,
que formaliza ações intersetoriais entre as
Secretarias e Órgãos da Prefeitura, integrandoos com racionalidade a projetos situados no
Plano Plurianual de Governo. Essa opção
abrange todas as áreas de atuação municipal,
com parceiros sociais para a consecução de
suas metas e integrando os três setores da
sociedade.
Neste novo século o planejamento local
aprofunda-se na questão metropolitana. Mais
do que estender serviços da capital às cidades
vizinhas, como é o caso do transporte coletivo
com qualidade, faz-se necessário promover
iniciativas que integrem o desenvolvimento
entre os municípios da região. Com esse
propósito, Curitiba participa de ações
articuladoras na Associação Municipal da
Região Metropolitana — ASSOMEC, visando
disseminar boas práticas de gestão, processo
pela qual a cidade continua a ser construída a
partir da ação contínua do cidadão, seja ele
morador de dentro ou de fora, nessas divisas
municipais. São intervenções técnicas ao
encontro de espaços já apropriados pela
população, conferindo-lhes mais valor e
significado. Rotinas e signos incorporados ao
cotidiano das pessoas, buscando sempre a
melhor condição para harmonizar a cidade
com seu tempo e o futuro.
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Evolução permanente nas
práticas locais.
Em 1966 a cidade altera sua estrutura radial e
concêntrica. O Plano Diretor pactua a diretriz
de imprimir linearidade ao desenvolvimento
urbano. O zoneamento é utilizado então para
redirecionar a ocupação tradicional do solo. A
Lei n.º 2.828, de 1966, na Seção referente ao
Zoneamento do Solo Urbano, disciplina a Zona
Central, estabelece os Setores Estruturais para
a expansão linear da cidade, define as Zonas
Residenciais e reserva áreas para a futura
expansão do perímetro urbano. À medida que
a cidade cresce e ocupa áreas reservadas, fazse necessário rever esse zoneamento, de modo
a disciplinar as novas tendências de ocupação
e a integrar coerentemente as novas zonas
com aquelas já consolidadas.
Em 1969 ocorre a primeira revisão no
Zoneamento. Definem-se novas zonas
residenciais e comerciais, e são disciplinados os
Usos nessas zonas de expansão, as quais já
estavam sendo ocupadas. Nessa mesma
época, procura-se também incentivar e
estimular a ocupação nos Setores Estruturais.
Em 1972, a Lei n.º 4.199 dá nova redação ao
Zoneamento, ajustando mais uma vez sua
expansão para adequar as Zonas e por
conseqüência o mercado às diretrizes
inicialmente estabelecidas no Plano Diretor. As
alterações conformam melhor a cidade ao
modelo linear, concentrando o crescimento
pelas áreas planejadas para receber maior infraestrutura. A partir de então, o papel atribuído
ao Zoneamento e Uso do Solo, como um
mecanismo para orientar a expansão urbana,
sofre substancial mudança. De um simples
instrumento disciplinador passa a ser utilizado
como instrumento de efeito multiplicador, que
catalisa e promove o desenvolvimento local. A
partir desse entendimento, o planejamento e
as ações municipais se concentram em mais
duas entre as diretrizes fundamentais do Plano
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Diretor: propiciar o equipamento global da
cidade, nos seus diversos setores de demanda
social para consumo coletivo, e deflagrar a
industrialização na economia local.
Como verdadeira espinha dorsal da cidade e
associando o Transporte Coletivo e o Sistema
Viário ao Uso do Solo, são implantados
inicialmente dois Eixos Estruturais e o sistema
de infra-estrutura deles decorrente. As obras
públicas dão explícito suporte e sinal para
iniciativas privadas sob normas de ocupação.
Os investimentos públicos também definem
melhor a rede espacial para as áreas verdes na
cidade, composta por praças, bosques, ciclovias
e pelos parques. Através dessas áreas, projetos
para controlar enchentes e de saneamento
básico se associam ao lazer. O centro tradicional
é dotado com áreas exclusivas para pedestres,
com destaque para a Rua XV ou Rua das Flores,
a primeira via do gênero no país. Os Eixos
Estruturais, onde havia sido definida a maior
densidade habitacional para construir, são
dotados de plena infra-estrutura, recebendo ali
Linhas Expressas do sistema integrado para
transporte de massa, com capacidade para as
demandas futuras do Plano Diretor.

A expansão das atividades terciárias
centrais em direção aos bairros mais
afastados, através de Eixos Estruturais
com transporte e maior intensidade na
ocupação urbana, teve tanto sucesso
que o mesmo critério é aproveitado para
o setor secundário da economia local.
A meta de industrializar também foi
vinculada às amplas diretrizes de
urbanização, buscando dinamizar
efeitos da atividade industrial na vida da
cidade, para maior oferta de empregos,
crescimento na receita municipal e para
consolidar, em cadeia, a expansão
comercial e de serviços no setor terciário.
Os projetos para industrialização da
cidade objetivam, então, reduzir reflexos
desfavoráveis da atividade fabril, tais
como sobrecarga na estrutura urbana,
poluição ou degradação do ambiente e
na paisagem. A Cidade Industrial de
Curitiba – CIC é criada, assim, com áreas
urbanizadas destinadas às indústrias cujo
funcionamento não cause qualquer
transtorno à capital. Para tanto, a CIC é
instalada como parque de expansão
previamente reservado. Isso exige novo
ajuste no Zoneamento da cidade,
efetuado mediante a Lei n.º 4773, de
janeiro de 1974. Para assegurar a
integração física da Cidade Industrial aos
Eixos Estruturais da cidade, criam-se os
Setores Especiais Conectores, que ligam
a CIC ao Sistema Viário Principal.
Paralelamente à implantação progressiva e
permanente do Plano Diretor, cabe ao IPPUC
monitorar o crescimento da cidade. A correção
de rumos se dá por projetos que incentivem
ou desestimulem, que induzam ou controlem
as várias trilhas no desenvolvimento urbano.

Calçamento da Rua XV de Novembro em 1975,
(foi fechada em 1972 para uso exclusivo de pedestres)
Foto: Acervo IPPUC

Por meios legais, simplesmente operacionais ou
mediante obras públicas, o IPPUC vai, assim,
cumprindo sua função primordial, como
agente local que flexibiliza a cidade, ao atualizar
e adequar o planejamento integrado às
mudanças permanentes.
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Nesse constante processo de pesquisa, é detectada a necessidade de ajustar o Zoneamento
e o Uso do Solo de forma mais duradoura, de
modo a oferecer alguma estabilidade ao mercado imobiliário e comprometê-lo de vez ao
formato jurídico do Plano Diretor. Isso é feito
mediante Lei n.º 5.234, em dezembro de 1975.
Entre os ajustes, há disposições que limitam a
ocupação e o adensamento nas zonas
residenciais periféricas, favorecendo, em
contrapartida, maior ocupação nas áreas adjacentes aos eixos estruturais já implantados,
onde já havia infra-estrutura disponível. São dispositivos que evitam vazios urbanos, sob reserva especulativa privada, e que integram os
moradores aos Eixos Estruturais, principais linhas
do desenvolvimento local. Para tanto, liberamse alguns usos comerciais e de habitação nas
zonas de média densidade, situadas nas áreas
adjacentes aos Setores Estruturais, pois o incremento de tráfego nesses bairros poderia ser
absorvido no Sistema de Transporte Coletivo do
Eixo Estrutural, onde usuários se deslocam a
pé até as plataformas de embarque. A lei fixa
disposições para ruas Coletoras, utilizadas pelo
Transporte Coletivo no interior das zonas
residenciais, permitindo também ali a concentração linear para as atividades de médio porte
em comércio ou serviços, o que atende mais
diretamente cada região da cidade. Nessas vias
Coletoras, cuja função é concentrar tanto o
serviço de ônibus como tráfego e os usos não
residenciais, prevalece a diretriz geral de associar-se o Uso do Solo ao Sistema Viário e ao
Transporte Coletivo.
O Plano Diretor passa a conter e compor duas
vertentes legislativas: enquanto a estabilização
nas disposições legais é atribuída às Zonas da
cidade, a flexibilidade do planejamento, para
adequar normas à dinâmica da cidade, se restringe, por outro lado, às áreas territoriais de40

nominadas Setores Especiais, entre eles se enquadrando os Eixos Estruturais e as vias para
Atividades Econômicas. Nesses compartimentos, designados como Setor Especial, todo o
ajuste de parâmetros e usos pode ser realizado
por projeto ou simples decreto do Poder Executivo. Com base nessa disposição legislativa do
Plano Diretor, acontecem novos ajustes
normativos na passagem dos anos 80 para os
anos 90. À luz de idéias constitucionais de Reforma Urbana, são introduzidos os instrumentos reguladores Relatórios Ambientais Prévios,
para autorizar empreendimentos de maior porte, e regras de “solo criado” para a Outorga
Onerosa e Transferências no Direito de Construir. Ambos englobam certas noções de Manejo Econômico-Ambiental, as quais regulam
Operações Urbanas e Parcerias, quando
estabelecidas entre Poder Público e a iniciativa
privada. São experiências que viabilizam o Fundo Municipal de Habitação Social e a conservação de áreas ou unidades de interesse à preservação histórica ou ambiental.
Para consolidar as alterações sucessivas encetadas durante os anos 90, dando amparo
legislativo aos ajustes e a esses mecanismos
mais recentes, a Legislação Urbanística local é
consolidada por nova Lei de Zoneamento e Uso
do Solo no ano de 2000. As novas disposições
conferem à cidade uma visão mais metropolitana. A seguir, entre 2002 e 2003, é elaborada
uma proposta legislativa para adequar o Plano
Diretor à Lei Federal “Estatuto da Cidade”, trabalho submetido a audiências públicas e encaminhado à Câmara Municipal para formatação
legislativa final. A perspectiva é que, a partir de
que sua redação final seja sancionada, se regulamentem os novos instrumentos urbanísticos ora propostos e se estabeleça uma agenda
decenal de prioridades, até o primeiro semestre de 2006.

UMA OBRA QUE É LEI.
O que a Prefeitura realizou na Rua XV
nada mais foi que dar cumprimento à Lei
n° 2828/66, que instituiu o Plano Diretor
da
Cidade
e
que
prevê
a
pedestrianização de várias artérias
centrais. Essa lei, aprovada maciçamente
pela Câmara dos Vereadores, é fruto de
inúmeros debates conjuntos entre a
Prefeitura e entidades ligadas ao
planejamento e as classes produtoras.
O Plano Preliminar de Urbanismo,
elaborado em 1965, previa ruas de uso
exclusivo ou preferencial de pedestres
na área central da cidades. Em 15 de
fevereiro de 1966, o Conselho
Deliberativo do IPPUC — Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba, aprovou a relação das ruas a
serem incluídas naquela categoria.
Posteriormente, a Lei n° 2828,
sancionada pelo então Prefeito Ivo
Arzua, em 31 de julho de 1966,
consagrou definitivamente o conceito
de vias pedestres.

Ilustração do Bondinho da Rua XV de Novembro.
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Gestão descentralizada e
compartilhada.
Diante da crescente complexidade de funções
urbanas no tecido social e econômico da
cidade, os aspectos gerenciais ganham
destaque nas rotinas da Prefeitura e nos diversos
serviços públicos. O objetivo do Plano Diretor é
que não se percam as boas práticas para a
construção da cidade, a eficiência pública para
ações de interesse coletivo e eficácia nos
resultados de cada recurso, iniciativa e
investimento. Para isso há que descentralizar
as atividades da Prefeitura, por meio da
Regionalização Administrativa, e, ainda,
desconcentrar ou democratizar o sistema
decisório a partir de uma matriz única de Gestão
Pública, de modo que parte dos assuntos
coletivos ande por si só, compartilhando ações
entre todos os setores da sociedade. A
implantação do Plano Diretor, em seus
inúmeros aspectos, foi acompanhada pela
gradual evolução nesses dois grandes esforços:
descentralizar e, ao mesmo tempo,
desconcentrar iniciativas. Sem que, no entanto,
se perca a mesma e integrada concepção de
cidade, expressa nos instrumentos de
planejamento permanente situados no IPPUC.
A primeira ação articulada para regionalizar a
cidade de que se tem registro no município
acontece em 1960 e é fruto do Plano Agache,
quando são criadas 52 Unidades de Vizinhança,
como unidades espaciais de planejamento e
vida comunitária. O segundo momento
importante nessa direção perdura apenas
durante a elaboração do Plano Preliminar de
Urbanismo em 1964, no qual se sugere
identificar e fortalecer Pólos Regionais Urbanos,
para que a partir deles se estruture o
desenvolvimento da cidade. Na versão final do
Plano Diretor de 1966, esses pólos da malha
urbana são ligados entre si, dando origem à
proposta linear que integra vários centros em
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Eixos Estruturais, fixando corredores na
expansão da cidade.
A contribuição seguinte, para o atual estágio
de regionalização em Curitiba, foi a divisão do
município em 75 bairros ocorrida em 1975,
mantida até hoje, com apenas uma alteração
de denominação, o antigo bairro Capanema
passou a ser chamado Jardim Botânico. São
compartimentos oficiais da cidade que
permitem acumular dados e informações,
particularmente os censitários produzidas pelo
IBGE, servindo para capacitar o planejamento,
identificar necessidades e apoiar potencialidades
nas regiões da cidade. Essa regionalização
interna da cidade firma-se como instrumento
de planejamento quando, nos anos 1970,
definem-se áreas destinadas à implementação
dos chamados Projetos CURA (Comunidades
Urbanas de Recuperação Acelerada). Nesses
anos do Plano Diretor e a partir de recursos do
extinto Banco Nacional de Habitação — BNH, a
cidade é dividida em regiões.

O objetivo é a implantação de infra-estrutura
básica e de equipamentos sociais e
comunitários nas áreas periféricas. Vários
bairros que ainda hoje apresentam qualidade
urbanística foram beneficiados no projeto e na
definição dessas áreas, como o Jardim das
Américas, o Guabirotuba, o Bacacheri e a Água
Verde.

que implica o fortalecimento dos órgãos
setoriais e operacionais; a criação de novas
pastas administrativas – tais como as de
Abastecimento Alimentar e Meio Ambiente –
e, por fim, a instituição das nove Administrações
Regionais, subordinadas à então recéminstituída Secretaria Municipal das
Administrações Regionais.

Mais tarde, em 1985, é concluído no IPPUC um
novo Plano Municipal de Desenvolvimento
Urbano, amplo diagnóstico que propõe
diretrizes básicas para ensaiar ajustes no modelo
adotado pelo Plano Diretor. A idéia era reduzir
ainda mais a excessiva polarização do centro
principal, utilizando nova estratégia além da
expansão em eixos estruturais, via mecanismos
para induzir ou ativar os subcentros
secundários e terciários da cidade. Entretanto,
a prática de se induzir os pólos urbanos internos
pela simples densidade construtiva reproduzia
antigos impasses da política urbana local,
motivo porque a proposta pouco acrescentou.
Nesse mesmo ano, porém, outro estudo propõe
os Planos de Desenvolvimento de Bairro,
mediante comunidades sustentáveis limitadas
por microbacia natural de ocupação urbana.
Iniciam-se numa área piloto as práticas de
planejamento participativo e de visão
sustentável compartilhada. Tais trabalhos,
associados a novos Planos Setoriais construídos
no IPPUC, como os de Meio Ambiente e de
Abastecimento Alimentar Urbano, sem que
tenham tido tempo para construir práticas
urbanas concretas, dão origem a uma Reforma
Administrativa na Prefeitura, com grande
repercussão para o planejamento da cidade.
Três medidas marcam a reforma institucional no
município: a transformação dos antigos
Departamentos em Secretarias Municipais, o
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Como a descentralização administrativa inicia
sob a noção dos Planos de Bairro, o IPPUC
desloca seus profissionais para orientar cada
Administração Regional, visando planejar
intervenções urbanas localizadas, em Núcleos
de Planejamento. No IPPUC, área específica do
Planejamento coordena o trabalho
descentralizado nas Regionais, para manter
intervenções de bairro em consonância com o
Plano Global da cidade. O processo é
interrompido por escassez de técnicos para
todas as Regionais e por riscos de fragmentação
no planejamento integrado. Resulta que a
divisão do território municipal em Regiões
Administrativas fixou o objetivo de
descentralizar ações setoriais de governo,
reforçando a ênfase às rotinas executadas pelas
Secretarias e Órgãos de atividades-fim. Para
dividir a cidade, parte-se do pressuposto de que
cada Regional contenha componentes
estruturais do Plano Diretor em seu território,
marcados por eixo consolidado de
desenvolvimento, que englobe as propostas
fundamentais de transporte de massa e sistema
viário. Deveria também compor perfil
demográfico
com
tendências
à
homogeneização, em termos de contingente
populacional e com relação às demais
Regionais Administrativas. Deveria, ainda e
potencialmente, propiciar certo grau de
autonomia econômica com relação ao centro
tradicional da cidade, particularmente na oferta
de empregos e de renda.
Na prática, o Decreto n.º 142 de 1986 começa
a compartimentar a cidade, criando
administrações regionais, cujo maior desafio era
ajustar territorialmente a abrangência da cada
atividade-fim da Prefeitura, facilitando sua
integração num mesmo cenário urbano e
numa única dimensão de demandas. Essa
dificuldade manifestava-se muito em serviços
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educacionais e de saúde, bem como nas obras
de manutenção, organizadas por patrulhas
mecanizadas nos “distritos” rodoviários.
A partir de 1989 cresce a ênfase para a visão
ambiental ou ecológica da cidade e também
para as ações compartilhadas, estabelecidas por
acordos firmados entre a Prefeitura e a
sociedade. Para tanto, a regionalização da
cidade ganha força e recebe outros ajustes. Um
novo distrito rodoviário é criado e se reduz para
seis o número de Administrações Regionais,
onde se exige mais equalização entre as várias
ações operacionais o que fortalece o
atendimento às necessidades da população. Os
arranjos deveriam ser compatíveis às séries de
dados gerenciais, motivo porque em 1991 a
divisão é de novo alterada para a conformação
de sete Regionais Administrativas. Dois anos
depois o IPPUC e os órgãos descentralizados
estabelecem delimitação conjunta de
procedimentos nas sete Regionais, equalizando
divisas em ações da Prefeitura e agregando
bairros e setores censitários, com referências
mais definidas para atender à população
usuária nos equipamentos e serviços ofertados
pelas Regionais Urbanas.
A partir daí o planejamento da cidade, tanto o
de escala global no IPPUC quanto o
operacional nas demais Secretarias Municipais,
passa a organizar seus projetos e programar
suas ações no sentido de estruturar e qualificar
esses novos espaços, buscando identificar as
características e similaridades de cada uma das
regiões urbanas. Em Saúde, por exemplo, a
regionalização tem um alcance maior que
delimitar as ações nos territórios. Na prática traz
novo processo de discussão para o Sistema
Único de Saúde — SUS, incluindo conceitos
como: territorialidade, descentralização,
reorganização dos serviços, vigilância à

saúde, mudanças no modelo assistencial,
democratização, cidadania e novos sistemas
locais de atendimento. Esse debate inicia com
proposta baseada em critérios próprios de
vigilância e atenção à saúde e acaba na nova
regionalização adotada pela Prefeitura. Além
dos ganhos no sentido de homogeneizar
fronteiras, conceitos e linguagem, a Secretaria
de Saúde contribui com referências
consensuais para toda a Prefeitura. A
Secretaria de Educação também se ajusta à
regionalização. Porém, em face da
quantidade de escolas localizadas na região
sul da cidade, fruto da prioridade na área em
investimentos educacionais, acaba adotando
uma subdivisão nos Serviços da Educação
para a Regional do Pinheirinho. Mantém lá
dois núcleos até o ano de 1997, o que dá

origem à criação de uma oitava regional para
o Bairro Novo, estendida a todos os demais
órgãos da Prefeitura.
Cabe ao planejamento encetar esforços
adicionais para compatibilizar com a
regionalização municipal todas as demais
instituições que atuam na cidade ou prestam
serviços coletivos às comunidades locais.
Atualmente as ações conjuntas se expandem
para novos convênios, até cidades vizinhas, nas
funções compartilhadas junto a divisas
municipais e, ainda, junto às entidades estaduais
ligadas a área de Segurança Pública, para que
também adotem a regionalização e os bairros
como orientadores logísticos e táticos de
atuação. Esses ajustes negociados seguem os
procedimentos iniciados desde os anos 70.

Ilustração da Rua da Cidadania do Boqueirão.
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Estruturação física, territorial
e ambiental.
Quando foi iniciada a implantação do Plano
Diretor de 1966, Curitiba ainda possuía, como
a maioria das cidades, uma conformação radial
e concêntrica, isto é, a maioria das vias
convergindo para o centro tradicional.
O Plano buscou equacionar a circulação não
de forma isolada, mas envolveu-a na
perspectiva global e integrada de ocupação e
uso do solo urbano. Com o zoneamento, a área
central teve o crescimento limitado. Novas
demandas comerciais e de serviços passam a
se expandir em linha, ao longo de dois eixos
denominados estruturais, que saem do centro
em direção aos bairros periféricos.

Com fundamento na malha viária existente,
novas alternativas de deslocamento são criadas,
trajetos que não mais dependem da área
central. As obras são projetadas para solucionar
problemas de momento e ainda de futuro
próximo, intervenções pequenas e estratégicas,
como passagens subterrâneas. Sobretudo
reorientam o crescimento da cidade, porém
evitam as grandes cirurgias urbanas, tanto a
médio como em longos prazos.
Consideram o impacto socioeconômico das
possíveis desapropriações em áreas já
comprometidas. Assim se procedeu para
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implantar as Vias Estruturais, verdadeira
ossatura para o desenvolvimento orientado do
plano, bem como nas chamadas “ligações
prioritárias”, as quais permitem que se vá de um
Eixo Estrutural até outro sem que se cruze o
centro tradicional. O mesmo procedimento se
dá nas Vias Coletoras, que são corredores de
serviços e animação nos bairros. E, ainda, em
relação a Vias de Ligação entre bairros, como
trajetos que tangenciam o centro principal sem
mais interferir nele. São ações concebidas para
conciliar a cidade do automóvel de então às
necessidades, escalas, aspirações e perspectivas
humanas. Busca-se, com a malha hierarquizada
de vias, uma visão global e integrada para os
problemas de mobilidade e de infra-estrutura.
Para consolidar essa estrutura funcional, os
projetos abrangem desde comunicação visual
e iluminação diferenciada de vias até redes
públicas no subsolo, sistema para transporte de
massa e o trânsito.
O planejamento de trânsito iniciou pela
prioridade de personalizar e alterar o caráter
no centro tradicional, devolvendo seus
espaços ao pedestre, na condição de principal
Ponto de Encontro da cidade. Implanta-se ali
o Anel de Tráfego Lento, próprio para áreas
comerciais, que funciona como filtro para
quem vem ao centro, separando-o do tráfego
rápido, próprio das linhas estruturais. Nos
eixos lineares para expansão do centro, o
chamado Setor Estrutural, foi estabelecido
um sistema em três vias paralelas (trinário).
Concilia as atividades comerciais do tráfego
lento local nas pistas internas com o
transporte coletivo na caneleta e a fluidez de
passagem nas pistas externas. Oferece
maiores opções de trânsito: a circulação é
rápida nas vias externas, o sistema de
transporte de massa fica no eixo, e, entre
essas funções, se mantém uma escala

Ilustração do Sistema Estrutural.

branda de mobilidade, mais apropriada à
função projetada de expandir comércio e
serviços desde o centro, sob as torres residenciais
ou de negócios. Nesse trinário, a pista central
abriga o tráfego exclusivo do ônibus expresso.
É ladeada por duas pistas de tráfego lento para
acesso e animação ao comércio nas duas
testadas. Já as vias externas têm fluxos opostos,
nos sentidos centro/bairro e bairro/centro.
Destinam-se ao tráfego rápido, para escoar
deslocamentos de passagem.
A concepção propõe um Centro Linear que,
progressivamente, leva em direção aos bairros
todas as atividades até então restritas ao
núcleo tradicional. É esse mesmo eixo que
induz a expansão da cidade, que se organiza
ao longo de suas linhas de circulação. A partir
dessa “ossatura” principal, definida pelos
“trinários” estruturais e por binários que os
interligam entre si, a hierarquia do Sistema
Viário Básico é estabelecida. A legislação de
Uso do Solo reforça os usos na ordem dessa
malha hierarquizada. E, também assim,

dimensiona níveis para a infra-estrutura nas
vias, segundo a mesma hierarquia do Sistema
Viário. Esse princípio de planejamento torna
compatíveis entre si todas as demais condições
locais de desenvolvimento e de mobilidade, uma
vez que fixa parâmetros de uso e ocupação
conforme as características de cada via.
No Sistema Viário está compreendida a malha
de suporte urbano, cuja hierarquia serve ao
Transporte Coletivo, à Ocupação e Uso do
Solo e, ainda, para a distribuição e o consumo
da infra-estrutura. O planejamento integrado
define também a demanda atual e a projetada
para os serviços públicos em redes de
energia, abastecimento, coleta de esgoto etc.,
na mesma lógica da densidade populacional
projetada para cada via. Por exemplo, nos
Eixos Estruturais da cidade foram previamente
implantadas redes de infra-estrutura e os
demais complementos de supra-estrutura
urbana, em ambos adequando a oferta para
a alta densidade habitacional e de expansão
comercial ali prevista e programada.
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Os serviços de Transporte Coletivo, cuja
primazia sobre o veículo individual foi fixada no
Plano Diretor, constituem um dos principais
pilares do planejamento local. Evoluem desde
1974, quando são convertidas oito linhas
convencionais em duas linhas troncais, as
“expressas”. Para os 20 quilômetros iniciais de
pista exclusiva para ônibus se direcionam 45
quilômetros de linhas alimentadoras,
absorvendo a demanda inicial de 54 mil
passageiros por dia útil. Mais tarde esse sistema
vai se ampliando e, cinco anos depois, já
funciona uma linha interbairros, ligando em
perímetro diversas áreas da cidade sem passar
pelo centro. Em seguida entram em operação
as estações de transferência, com integração
físico-tarifária e adoção da tarifa social, onde
percursos mais curtos passam a subsidiar os
mais longos, cada passageiro pagando apenas
uma passagem, independente de quantos
transbordos forem realizados.
Em 1980 está consolidada a Rede Integrada de
Transporte – RIT, sistema que nos anos 90
acrescenta linhas diretas ou “ligeirinho” entre
suas plataformas, que são renovadas por
estações-tubo intermediárias. Hoje os serviços
diversificados alcançam cidades vizinhas,
atendendo demanda diária quase 15 vezes
superior à época da sua implantação. A
integração física e tarifária cobre 75% dos
serviços ofertados no território. O serviço
remanescente é atendido por Linhas
Convencionais cuja função complementar é
ligar algumas áreas diretamente ao coração da
metrópole, sem conexão com 72 quilômetros
de canaletas, distribuídas em cinco eixos
urbanos, ou com mais 260 quilômetros de
itinerários dotados de estações-tubo, para a
integração das Linhas Diretas. Ambos os serviços
se integram a 370 quilômetros de linhas
alimentadoras e 172 quilômetros de linhas
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interbairros, abrangendo de forma capilar o
tecido urbano.
O tripé de integração física – entre Uso do Solo,
Sistema Viário e Transporte Coletivo – sempre
se fez acompanhar, nas diretrizes do Plano
Diretor, pelas três outras questões: dinâmica
econômica, organização social e meio
ambiente. O cruzamento das soluções
urbanísticas com agendas de animação
sociocultural e de ambiente, mais a
recomendação do plano em se criar uma
linguagem urbana própria na cidade, levou o
planejamento local a criar um peculiar
tratamento espacial, de fortes símbolos e
significados cênicos. O marco inicial dessa
vertente é a demarcação do Anel Central, com
as obras nos calçadões para pedestres, da
antiga rua XV de Novembro ou Rua das Flores
e nas vias do Setor Histórico, entre o Largo da
Ordem e a Praça Garibaldi.

O mobiliário urbano e os diversos eventos
projetados para ruas fechadas ao tráfego de
veículos, bem como um desenho urbano
especial nos Eixos de Transporte e de Ocupação
inaugurados no ano seguinte, consolidam
identidade na paisagem curitibana. Os projetos

destacam raízes históricas da cidade,
projetando-as para a modernidade e o futuro.
Instala-se uma linguagem que vem se
mantendo, inovando e atualizando até hoje.
Uma tradição para projetar símbolos que vem
desde os governos “art-nouveau” de Xavier da
Silva, Lamenha Lins e Alfredo Taunay, na antiga
Província Imperial. Desde obras como o Passeio
Público e as pontes de ferro, as obras públicas
locais, em elementos de mobiliário e desenho
urbanos, são fortes referências, não só para a
visitação turística, mas também na estimulação
social, cultural e econômica do espaço urbano.
A prática local é transformar usos de áreas
degradadas e de pouca dinâmica por meio de
obras que induzam mudanças. As intervenções
servem tanto para incrementar a ocupação
urbana como para dinamizar a economia
nesses compartimentos da cidade, ofertando
ainda balizas para a organização social e a
animação cultural.

A partir do Plano Diretor há muitos
elementos que vêm cumprindo com essas
finalidades, desde ruas de tratamento
diferenciado para pedestre ou passeio até
componentes do transporte de massa,
espaços projetados para relevante função
cultural ou ambiental, as redes de
Equipamentos
Especiais
para
desenvolvimento social de comunidades e
de bairros, os eixos temáticos urbanizados
para especial função econômica e geração
de emprego ou renda e paisagismo original
nos espaços verdes voltados ao controle e
à amenização do meio ambiente. Todas
essas categorias de espaços projetados são
objeto de apurados processos de desenho
urbano e adequada definição nos
mobiliários, mediante ajuste visual e
funcional com os demais elementos da
urbanização, tais como a arborização, a
limpeza e a sinalização, entre outros.

Jardim Botânico.
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Em se tratando dos emblemas visuais na cidade,
as ciclovias são em Curitiba um marco
paisagístico que integra, entre si, o interesse de
diversas políticas públicas locais. Seu traçado
serve como subsistema urbano para desafogar
a rede de transporte público e o sistema viário
principal, como alternativa à utilização do
automóvel e do ônibus nos pequenos
percursos, ligando entre si os espaços urbanos
mais significativos em meio ambiente e
patrimônio cultural. As ciclovias fazem também
a ligação entre equipamentos de animação
sociocultural e eixos especialmente projetados
para atividades econômicas e bolsões de
turismo. O uso da bicicleta se intensifica onde
a topografia não é agressiva.
A rede de ciclovias chega aos 300 km de
extensão, resguardando faixas ao longo de
ramais ferroviários, fundos de vale, margens de
praças ou parques e, ainda, ao longo de vias,
situação em que se justapõe à malha viária.
Os projetos e medidas ambientais de Curitiba
têm início sob a ótica funcionalista da cidadejardim. Nos anos 40 se determinam diretrizes
de arborização, recuos prediais obrigatórios
e a política de parques e praças nos bairros.
Mas o Plano Diretor traz, nos anos 60,
instruções mais amplas, começando por
determinar a conservação nos fundos de vale
e proceder à contagem nas áreas verdes do
tecido urbano. Nos anos 70 se implantam
quatro grandes parques urbanos previstos
ainda no Plano Agache: o Iguaçu com o
Zoológico, da divisa leste até o sul, o Barigüi
a oeste e os da Barreirinha e do São Lourenço
ao norte, bem como alguns novos bosques
públicos. Os lagos nesses parques servem
para conter enchentes, assoreamento hídrico
e excessos de vazão nos maiores cursos
d’água e várzeas da cidade. Os parques
urbanos foram ampliados, constituindo hoje
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uma rede de grandes espaços públicos, que
funcionam como centros de lazer, com
equipamentos de recreação instalados e
servindo aos bairros mais distantes do centro
pioneiro. Essa rede se completa na valorização
dos pequenos pontos de encontro, sob
intervenções paisagísticas e de mobiliário
urbano, uma diretriz que se impõe no Plano
como iniciativa e ação para “humanizar” a
cidade.

Universidade Livre do Meio Ambiente.

Nos anos 80, a partir da necessidade de
recuperar e conservar o suporte natural, o
sistema hídrico e a limpeza pública, e em face
da intensa ocupação urbana, é criada a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O órgão
passa a monitorar as questões de impacto no
ambiente urbano, tais como; a cobertura
vegetal particular, a destinação e reciclagem de
resíduos, a permeabilidade no Uso do Solo e
obras locais de drenagem e esgotamento. São
implantados o Parque do Bacacheri e inúmeros
jardinetes urbanos, bem como adotados
instrumentos de manejo. Ao final dessa década
e no início dos anos 90 se consolida a agenda
ecológica local, cabendo à Universidade Livre
do Meio Ambiente, instalada por iniciativa
municipal, trazer os setores da comunidade
para participar de forma racional, técnica e
adequada nos projetos de proteção e manejo
dos recursos naturais remanescentes ou
ocorrentes na cidade, mediante projetos como
a coleta seletiva de resíduos. Hoje, a
Universidade Livre do Meio Ambiente —
UNILIVRE, é entidade não-governamental e
abriga um dos seis centros mundiais das Nações
Unidas denominados CIFAL (Centros
Internacionais para Formação de Autoridades
Locais).
Nos anos 90, o Parque do Passaúna passa a
emoldurar a divisa oeste do município, além
da Cidade Industrial, acolhendo mirante o

reservatório em lago, em cuja margem é
instalado o Centro de Design de Curitiba.
Situando-se em área do Parque da Cidade prédemarcada no Plano Diretor, é também
implantado o Jardim Botânico e seu museu,
emblemas da nova política ambiental. A
educação ambiental passa a permear o ensino
formal e informal no município. Áreas
degradadas dão abrigo a espaços coletivos,
como no Bosque do Papa, a Ópera de Arame
e o anfiteatro da pedreira Paulo Leminski.
Dessas iniciativas para cá as ações ambientais
se intensificam. A legislação de Uso do Solo
incorpora instrumentos de maior controle,
como Relatório Ambiental Prévio e a
demarcação do sistema hídrico como Anel
Sanitário-Ambiental, na lei de Zoneamento de
2000. Firma-se a transferência de Potencial
Construtivo como um mecanismo para fins
de conservação e preservação de patrimônio
ambiental ou histórico. A coleta seletiva de
resíduos sólidos torna-se rotina, associandose à Educação Ambiental. Essas medidas, hoje
melhor amparadas pela lei federal do Estatuto
da Cidade, permitem manter, conservar e
recuperar inúmeras unidades de interesse,
tais como vários bosques temáticos na cidade
e três novos parques urbanos ao longo do
rio Barigui: dos Tropeiros, (cujo projeto iniciara
dez anos antes, a vazante do rio), o Tingui e
o Tanguá.
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Os grandes desafios físicos e territoriais ainda
decorrem das ações clandestinas e se
concentram nas redes de saneamento e
drenagem, bem como na destinação final de
resíduos sólidos urbanos, problemas que exigem
conceitos e solução na escala metropolitana,
mediante gestão intermunicipal. Parceria com a
empresa concessionária mantém programa de
despoluição hídrica nas áreas com rede de esgoto,
identificando lançamentos clandestinos ligações
irregulares. Em áreas urbanas não atendidas por
rede, a Secretaria Municipal de Obras Públicas –
SMOP implanta sistemas alternativos de coleta e
tratamento, quadra por quadra. Como
subsistema, esse serviço de baixo custo poderá,
posteriormente, ser integrado à rede pública
convencional. Para problemas de drenagem,
continua o combate a enchentes: chuvas fortes
ainda causam prejuízos em regiões de baixa
renda, onde há ocupação irregular, com
moradores em faixas não edificáveis de várzeas
hídricas. Além dos projetos habitacionais e de
manejo, há ações integradas para implantar
esgotos, complementar a drenagem, recuperar
matas ciliares, instalar parques lineares ou ciclovias
ao longo de margens e executar dispositivos para
regular vazões, especialmente bacias de
inundação com canchas de esporte. A educação
ambiental junto aos alunos da rede escolar,
mediante o Projeto Olho d’Água, monitora a
qualidade da água nos rios urbanos: monitores
comunitários e professores atuam na informação
de escolares e jovens.
A estruturação física da cidade caminha a
passos largos para o manejo ambiental dos
espaços urbanos, sob o controle permanente
e compartilhado da sociedade, na escala dos
bairros e da comunidade de moradores.
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Estruturação social, econômica
e cultural.
Uma das diretrizes do Plano Diretor de 1966 era
a plena “equipamentação” da cidade, em
termos de serviços coletivos para o
desenvolvimento social. Um Plano Municipal de
Educação foi elaborado dois anos após a
promulgação do Plano Diretor, com análise
exaustiva da situação nos três níveis de ensino
da cidade. A iniciativa institui um Setor de
Educação dentro do IPPUC, consolidando assim
a experiência de planejamento social inserido
na concepção urbana e, de certo modo,
restabelecendo a visão trazida do Plano Agache,
com as Comunidades de Vizinhança. No final
da década 1970 o planejamento urbano
municipal incorpora novas áreas de trabalho,
no campo socioeconômico e cultural. Entre
outras atribuições, o IPPUC passa a planejar a
localização e a capacidade operacional dos
novos equipamentos e obras sociais, como
creches e unidades de saúde, além de projetos
para urbanizar a Cidade Industrial e para pontos
ou eixos de animação comercial no tecido
urbano.
Nessa mesma época são implantados os
primeiros Centros Sociais Urbanos (CSU)
financiados pelo governo federal. O objetivo
dessas unidades era apoiar a inclusão social das
populações residentes nos bairros, promovendo
o convívio e o envolvimento dos moradores em
atividades comunitárias integradas. Para tanto,
agregavam-se em um único espaço os serviços
de educação e cultura, saúde e nutrição,
desporto, trabalho, previdência e assistência,
recreação e lazer. A implantação dos CSUs era
inovadora: eles estavam localizados junto a
conjuntos habitacionais, integrando no mesmo
ambiente as oportunidades de moradia, os
serviços sociais e algumas alternativas culturais
e produtivas.

Na década de 1980 e na esteira da abertura
democrática no país, ganha maior destaque a
implantação de equipamentos sociais,
sobretudo nas periferias das cidades. A partir
daí se incentiva a gestão compartilhada,
mediante os novos mecanismos de participação
popular. Esse processo estimula a organização
da população em Associações de Moradores,
surgindo na cidade mais de cem entidades
comunitárias do gênero. Ao final do período e
diante de novos desafios provocados pela crise
econômica, a Prefeitura assume maiores
responsabilidades no atendimento ao menor
de rua, via Conselhos Tutelares, oferecendo,
entre muitas alternativas, o Programa Integrado
de Infância e Adolescência – PIÁ.
Nos anos 90, a expansão de demandas
transforma os serviços sociais em Redes Públicas
Urbanas, especialmente os equipamentos de
ensino fundamental, saúde, creches e Piás.
Essas redes passam a exigir do Poder Público
um maior e melhor planejamento, em virtude
da quantidade e complexidade de gestão e do
comprometimento dos recursos públicos para
sua manutenção. Em decorrência disso, no final
da década a grande questão que se apresenta
é como manter a qualidade dos serviços
ofertados e como estendê-los na cidade para
novas áreas de ocupação recente. Buscam-se
parcerias com a iniciativa privada em alguns
casos e, em outros, são redimensionados e
manejados recursos próprios da Prefeitura.
Outra questão apresenta-se na chegada do
novo século:
planejar o serviço em
equipamentos cujo alcance ultrapassa os
limites do município. Tenta-se, junto aos demais
municípios da Região Metropolitana de Curitiba,
uma ação compartilhada e conjunta, cujo
objetivo é reduzir a pressão dessas demandas
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existentes, principalmente sobre equipamentos
sociais localizados próximos de áreas
conurbadas, junto aos bairros de divisas
municipais.
Além dos serviços sociais em Redes Públicas,
três componentes voltados à estruturação da
base socioeconômica foram adotados em
Curitiba como Políticas Urbanas e, como tal,
integradas ao Plano Diretor e aos seus tripés
estratégicos: a Habitação de Interesse Social, o
Abastecimento Alimentar Urbano e, ainda, a
geração de Emprego e Renda pela expansão
dos negócios.
As ações locais em Habitação vêm se
sistematizando desde 1965, quando é criada a
Companhia de Habitação Popular de Curitiba
– COHAB-CT. A instituição nasce como agência
vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação,
de âmbito federal. Tem por objetivos planejar,
executar e comercializar unidades para moradia
das famílias de menor renda, tanto na cidade
como em municípios próximos. Em seguida à
sua criação, a entidade conclui o primeiro
assentamento implantado pelo BNH no país, o
Conjunto Habitacional Na. Sa. da Luz dos
Pinhais, com 2.100 casas localizadas dentro da
Cidade Industrial e para abrigar uma
comunidade de dez mil habitantes. Nessa
vertente e até a década de 1970 implantam-se
Conjuntos Habitacionais de grande porte,
padronizados, uniformes e isolados da malha
urbana. Ao final desse período, o Plano de
Desfavelamento cria vários assentamentos
pequenos, melhor inseridos na malha urbana,
onde moradias tipo unidades-embrião oferecem
alternativa de ampliação futura. A partir daí, os
projetos de Moradia Popular vinculam-se ao
planejamento e ao desenvolvimento urbano,
diversificando-se tipologias construtivas na
mescla de casas, sobrados e blocos de
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apartamentos com alturas diversas. Os projetos
são integrados aos bairros, especialmente aos
equipamentos sociais de consumo coletivo e
às oportunidades de emprego e renda. Além
de se construir unidades prontas, inicia-se
também a modalidade de Autoconstrução, que
oferece lotes urbanizados, financiamento para
compra de material construtivo e assistência
técnica para a família em todas etapas, para
que ela própria execute a casa.
Dado o sucesso dessas diretrizes, se dá
prioridade à formação de um estoque
significativo de terras, acumulado com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento — BNH
e gradualmente utilizado para assentamentos
populares em Curitiba e região. Mas ao final
dos anos 80, o Sistema Federal de Habitação
está em crise. Interrompe-se o fluxo de recursos
federais ao município. Restam programas
habitacionais alternativos para a Prefeitura
atender à crescente demanda, que se acelera
diante das transformações regionais no campo
e a migração para a cidade. Nos anos 80,
remanescentes locais são cedidos por Direito
Real de Uso e buscam-se recursos do BNDS para
regularizar áreas carentes. Loteamentos
populares para autoconstrução e mutirões se
tornam as práticas dominantes, implantados em
parceria com a iniciativa privada e em áreas
negociadas com particulares.
Nessa modalidade e nos anos 90, a Prefeitura
inicia ocupação planejada e gradual em
grande área agrícola, desativada e ao sul do
bairro Sítio Cercado, vinculando a Política
Habitacional à ampliação do perímetro
urbano. A iniciativa passa a ser conhecida
como Bairro Novo, cuja capacidade atende
até vinte mil famílias nos lotes urbanizados.
Nessa concepção é criado o Fundo Municipal
de Habitação, o qual tem como uma de suas

Ilustração do mecanismo de transferência de potencial construtivo.

fontes de recursos a Outorga Onerosa de
Potencial Construtivo ou Solo Criado, dando
fôlego a projetos habitacionais para famílias de
menor renda. Tal instrumento, atualmente
amparado pela lei federal Estatuto da Cidade,
permitiu elevar a densidade de ocupação em
determinados bairros da cidade, mediante
incrementos de área construída ou no número
de pavimentos para além daquilo que é
permitido no zoneamento, resultando no
manejo do Plano Diretor e alterando a
expressão espacial projetada desde o
zoneamento de 1975.
A Política Habitacional de Curitiba vem
acompanhando postulados internacionais do
Habitat, mesclando ação e assentamentos de
interesse social ao investimento privado e, se
possível, ao empreendedorismo, de modo a
gerar outras fontes de renda nas imediações

da moradia. A síntese dessa concepção é
observada em treze Vilas de Ofícios da cidade,
em que as moradias são geminadas e em dois
pavimentos, contendo oficinas de serviço no
térreo e residência na parte superior. O
loteamento popular em parceria com a iniciativa
privada continua a principal alternativa para a
provisão de habitação a famílias de menor
renda, o empreendedor doando como
contrapartida 20% das unidades produzidas ao
Município. Já as iniciativas para recuperar,
urbanizar e regularizar áreas de ocupação
informal, bem como para ações que previnam
e corrijam problemas fundiários, dependem,
sobretudo, de recursos externos, como são os
projetos Fonplata e Habitar Brasil, cuja execução
estão em curso. De qualquer forma, cerca de
uma quinta parte da população residente no
município mora num imóvel produzido pela
Política Habitacional da Prefeitura.
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Mercado Municipal.

A área de Abastecimento Alimentar Urbano tem
enlaces no “cinturão verde” da metrópole, que
ainda contribui com a maior parte de produtos
granjeiros e hortifrutícolas consumidos no
município. A concepção do Plano Diretor para
esse setor vem desde o planejamento
funcionalista dos anos 40 e se perpetua até a
década de 1980. A lógica é manter tradicionais
feiras-livres nos bairros e no Mercado Público,
ações que servem para completar e regular a
oferta de alimentos à população urbana,
sobretudo mercadorias produzidas em ambiente
rural próximo à cidade. O Mercado Municipal,
por viabilizar o escoamento dos produtos da
região, atende a quatro objetivos:

A

Preservar e economia em áreas agrícolas

limítrofes à cidade, com função rural e
ambiental que contêm a expansão urbana
rarefeita e de caráter especulativo;
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B

Evitar intermediação comercial das

quitandas como “fator de carestia” nos
alimentos, cedendo boxes públicos aos
produtores do “cinturão; verde”;

c

Manter preços acessíveis para melhor

alimentação da família e suplementando
necessidades nutricionais nas casas e escolas,
com melhor saúde da população; verde”;

D

Propiciar lucro aos produtores agrícolas da

região, lhes permitindo investir em produção,
venda de excedentes a outras cidades e montar
fábricas de alimentos.

Esse projeto geral de abastecimento se mantém
durante cerca de trinta anos, acrescido de
noções ambientais. Mas o Zoneamento de 1975
amplia o perímetro urbano e admite fracionar
lotes coloniais a leste da cidade, reduzindo o
território rural do município e consentindo que
o “cinturão verde” e abastecimento alimentar
passem a ser temas para a Região
Metropolitana, cuja gestão de âmbito estadual
se inicia por determinação federal.
A União assume projetos de regulação no
mercado alimentar, mediante centrais
atacadistas CEASA (Central de Abastecimento)
e a rede varejista COBAL, além do sistema
EMATER (Empresa Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural) para assistência rural.
Somente quando essas iniciativas federais se
extinguem nos anos 80, os governos estaduais
eleitos buscam novamente a parceria dos
municípios, especialmente grandes cidades,
para iniciativas voltadas à melhor distribuição e
consumo
alimentar
da
população
urbana.Como consequência é criada a
Secretaria Municipal de Abastecimento, órgão
que, entre outras iniciativas, promove feiras
populares itinerantes em ônibus reciclados,
pesquisa e publica semanalmente os preços
praticados no comércio local e gerencia até hoje
os assuntos nessa área, sempre em
consonância com o planejamento urbano
local. Nos anos 90 se descentralizam as
pioneiras funções do Mercado Municipal,
mediante a rede local Armazém da Família,
cujos equipamentos operam em bairros
carentes e junto à Ruas da Cidadania.

sendo o atacado importante parceiro do poder
público para regular preços no varejo, da
mesma forma que o produtor é parceiro para
regular a atividade atacadista. Há alteração
recente na oferta de alimentos pelo comércio
supermercadista e lojas transnacionais, cujos
fatores logísticos trazem novo estreitamento do
tema às demandas urbanísticas.
Para gerar Renda e Emprego, o planejamento
urbano dos anos 40 fomenta o setor secundário
da economia. Para isso, instala lotes industriais
junto à Estação Ferroviária, no lado oposto ao
centro e no atual bairro Rebouças, tendo em
vista o fácil escoamento de produtos fabricados
e da matéria prima pela linha férrea e ao porto
de Paranaguá. Empresas como Fiat-Lux, Mate
Leão, Cervejaria Brahma, Móveis Cimo e
grandes moinhos de farinha, alguns ainda
presentes na paisagem urbana, são plantas
produtivas beneficiadas no plano estabelecido
nessa época.

Hoje as ações de abastecimento alimentar
avançam em relação aos pressupostos
pioneiros, reconhecendo o ingresso do
produtor na atividade comercial direta e
respeitando a função do comerciante privado,
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Além de estimular o setor primário no
“cinturão verde” da cidade, a Prefeitura previa
para o setor terciário que as novas atividades
de comércio e serviço se estabeleceriam na
confluência das avenidas radiais e as
perimetrais projetadas, cujo traçado
concêntrico já ia de encontro a núcleos em
formação, como centros de bairro no Portão,
ao sul, e no Bacacheri, ao norte da cidade.
Quando é desenvolvido o atual Plano Diretor
a mesma concepção é redirecionada para um
espaço industrial mais amplo e para orientar
o comércio ao longo de vias em eixos
estruturais. O predomínio rodoviário e do
petróleo no mundo, o que desativa os bondes
elétricos e trilhos da velha matriz, influi na
concepção. Projeta-se nova área industrial a
oeste, direção favorável ambientalmente pelo
regime de ventos, ocupando 10% do território
municipal em direção à Refinaria de Petróleo
de Araucária. É a Cidade Industrial de Curitiba
– CIC, que conta com apoio estadual para
infra-estrutura voltada à atração das plantas
produtivas.
O Plano Diretor estabelece três grandes
vertentes, ainda, para os ramos do setor
terciário na cidade:
Expansão linear do centro tradicional em direção
aos eixos lineares de ocupação urbana, um
incremento induzido por leis urbanísticas e pelo
investimento público nas vias;
Intervenções de desenho urbano, que dão
vitalidade a pontos de animação e encontro na
cidade, atraindo e fazendo surgir atividades
terciárias, inclusive modernas instalações
hoteleiras;
Rápida resposta dada pelo planejamento
municipal à crise mundial do petróleo, nova e
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peculiar cadeia de serviços especializados a
partir de inovações no transporte de massa e
em serviços urbanos privados.
O interesse no campo de comércio e serviços
cresce diante de incertezas na política da
industrialização pesada, sempre sob influência
de correntes transnacionais e de decisões
concentradas no governo central, onde há
ênfase para os corredores rodoviários que
disseminam o investimento privado
especialmente no interior de São Paulo, Minas
e Rio Grande, Zona Franca de Manaus e distritos
da Sudene. Apesar disso, a região de Curitiba
avançam na base industrial, nos anos 90 se
beneficiando quando a economia de São Paulo
transborda,
absorvendo
indústria
automobilística de grande porte e produzindo
a segunda mudança qualitativa da base
produtiva, que se traduz em efeitos
macrorregionais, com reflexos profundos
também no setor imobiliário e serviços.
No mesmo período, que já chega a quase
quarenta anos, as diretrizes do planejamento
municipal para o setor terciário, em Comércio
e Serviços, vêm evoluindo sob uma dinâmica
que, embora atrelada às cadeias produtivas de
base industrial e rural, adota outros paradigmas
locais de efetivação. Com uma centenária
tradição cultural e acadêmica para elaborar
sofisticados serviços em educação, saúde, artes
e tecnologia, o município consegue absorver
os impactos da globalização comercial,
chegando hoje a quase setenta por cento a sua
participação no PIB estadual para o setor de
serviços.

No que concerne a atividades comerciais, o
mercado atacadista mescla-se na cidade ao
sistema rodoviário regional e à Cidade Industrial,
zona urbana que acolhe hoje usos mistos no
seu território, aproximando populações
operárias de seus postos de trabalho. Já o
comércio varejista obedece ainda àquela lógica
locacional estabelecida segundo a hierarquia
viária do Plano Diretor, disseminando-se lojas
de consumo comunitário ao longo das Vias

Coletoras, em cada bairro, e impedindo-se a
implantação em vias de tráfego contínuo, que
servem de ligação e acesso rápido entre uma
região urbana e outra. Hoje, a instalação de
hipermercados e shopping centers na cidade,
tendência
mundial
que
provoca
concentração no comércio varejista, desafia
critérios do Plano Diretor, pela dimensão e
abrangência
metropolitana
desses
estabelecimentos.

Área ocupada atualmente pela CIC — Cidade Industrial de Curitiba.
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Ilustração do Antigo Paço Municipal.
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A dinâmica social e econômica se apóia em
crenças e valores culturais, motivo porque o
planejamento local de Curitiba sempre
observou com atenção ações e iniciativas
públicas em cultura, lazer e esporte. Até o final
dos anos 60 essas são políticas federais e
estaduais, cujos maiores símbolos na cidade são
a Universidade, o Museu Paranaense, o Teatro
Guaíra e o Ginásio de Esportes, no bairro
Tarumã. O poder público municipal amplia sua
atuação nesse campo com a nova visão da
cidade gerada pelo Plano Diretor. A partir de 1971
se iniciam ações locais para Preservar o
Patrimônio. Demarca-se por decreto o Setor
Histórico, espaço da cidade com maior
concentração de casarões antigos, edificados
entre o século XIX e início do XX. A Rua XV tem
o trânsito interditado e fachadas sob
conservação oficial. Com recursos para
reciclagem e restauração, um antigo depósito
militar de pólvora, situado no bairro Prado
Velho, transforma-se no Teatro Paiol. Em uma
fábrica de cola desativada se instala o Centro
de Criatividade de Curitiba.
Na seqüência dessas iniciativas locais, o velho
quartel general no Setor Histórico passa a
abrigar a sede da Fundação Cultural de Curitiba
– FCC, instituição criada em janeiro de 1973 para
gerenciar as atividades nos espaços de cultura
e os eventos de animação nos logradouros e
pontos de encontro da cidade. Entretanto,
outros gêneros de intervenção urbanística
levaram atividades e projetos de turismo e de
lazer para o departamento de Parques e Praças
da Prefeitura, enquanto a municipalização do
ensino básico amplia o ingresso do município
também nas questões de recreação e esporte
públicos. No período pioneiro do Plano Diretor,
é intensa a criação de espaços culturais: Casa
Romário Martins, Teatro Universitário de
Curitiba, Teatro Maria, Teatro do Piá, Clube de

Xadrez e Museu Guido Viaro. Nesse é instalada
a Cinemateca de Curitiba e mais tarde o Ateliê
de Conservação e Restauração, o qual por sua
vez se transfere em 1981 para o Solar do Barão
– antiga sede da FCC – e, em 1988, para o
Museu Metropolitano de Arte de Curitiba.
Como marcos urbanísticos, em vários bairros,
através de portais e memoriais, são
homenageadas etnias da cidade: Ucraniana,
Árabe, Germânica, Japonesa, assim como o
Bosque de Portugal e a Casa Culpi. O
patrimônio edificado tem mais de mil unidades
cadastradas no IPPUC, sendo 143 delas
tombadas pelo Estado. Garante-se sua
preservação ao indenizar o proprietário com a
transferência no direito de construir para outro
lote, evitando que desapareça a construção
histórica, ao mesmo tempo em que se estimula
o seu uso.
A Fundação Cultural assume e amplia a rede
de bibliotecas que era mantida pelo
Departamento de Educação da Prefeitura. Ali
se criam ateliês educativos e de recreação para
crianças, tendo como espaço especial e
experimental dessas atividades o Bondinho da
Rua das Flores. Tornam-se tradição as práticas
de pintura no Calçadão, as feiras de arte,
turismo e artesanato no Setor Histórico e, nos
bairros em geral, o circo itinerante Chic-chic,
mais tarde denominado Circo da Cidade. Da
mesma forma, as práticas de recreação,
visitação e esportes tomam conta dos novos
parques e praças.
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Ilustração do Teatro Paiol.

Tão importantes quanto os espaços são os
eventos programados e as práticas operacionais
ali instaladas. Entre elas a Camerata Antiqua de
Curitiba, formada por ocasião do VII Festival e
Curso Internacional de Música do Paraná, e a
Bienal da Gravura, iniciada quase duas décadas
mais tarde. Para abrigar essas práticas e as
oficinas de arte e cultura, na década de 1980
se abrem mais espaços: Casa do Artesanato,
Casa da Memória, Memorial da Imigração
Polonesa no “Bosque do Papa”, Museu
Metropolitano de Arte de Curitiba, Museu de
Arte Sacra, Feira do Poeta, Feira do Livro, Livraria
Dario Vellozo e Solar do Barão. Nesse último
funcionam hoje a Casa, o Museu e a Loja da
Gravura, o Museu do Cartaz, a Gibiteca, a Casa
da Música, o Setor de Conservação e
Restauração e a Sala Scabi. O imóvel abriga
ainda o Conjunto Renascentista de Curitiba e a
Orquestra de Harmônicas da cidade. Na área
musical, a Fundação mantém a Banda Lyra, o
Coral de Curitiba e o Coral Curumim. A
Fundação Cultural inaugura mais bibliotecas de
bairro e quatro salas públicas de cinema, três
ainda em atividade, cujas exibições contribuem
na vitalidade do centro antigo e para manter
em cartaz produções de arte.
Nos anos 90 essas práticas culturais e o extenso
calendário de eventos, sob a inspiração do
planejamento urbano, são incorporados às
políticas locais de Turismo e Lazer. E daí para
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também
agregar
ações educacionais,
de Esporte, de gestão
descentralizada e de
Meio Ambiente foi um
breve passo. Passam a
ocorrer
passeios
ciclísticos e atividades
de ginástica e de arte
ao ar livre nos parques. Um dos maiores
símbolos dessa integração é o espaço cultural
Paulo Leminski, a antiga pedreira reciclada e
transformada em monumental anfiteatro para
shows musicais e apresentações. Ocorre no
local o movimento cultural Perhappiness, cujo
encontro anual vem homenageando o poeta
curitibano com a realização de oficinas,
conferências, lançamento de livros e outras
celebrações da poesia.
São muitas as práticas consolidadas atualmente:
Oficina de Música, Bienal Internacional de
Fotografia, Festival de Teatro e Conservatório
de MPB, de onde surgiram a Orquestra de MPB,
o Coral Infantil Brasileirinho e o Coral
Brasileirão. O calendário anual é diversificado
e a Linha do Conhecimento é uma modalidade
de transporte que traz população de bairros,
especialmente crianças e jovens do programa
PIÁ ou freqüentadores das 25 bibliotecas, para
junto das oficinas e práticas mais especializadas,
centralizadas na Fundação Cultural de Curitiba.
As práticas esportivas e de lazer nas principais
praças e junto à Educação Informal, por meio
do programa PIÁ, também são rotina da
Prefeitura. Em ônibus tipo jardineira, faz-se a
especial visitação de equipamentos estaduais e
federais importantes, buscando mobilizar
segmentos locais, nesse circuito, para os temas
da preservação do ambiente, da memória e da
cultura.

Consolidação institucional
e instrumentação.
Desde os primeiros anos de vigência do Plano
Diretor, o IPPUC tem presente constatação de
que, além dos acertos na conformação física,
ambiental e territorial da cidade, mediante a
coordenação de investimentos públicos e
privados, e de integrar e monitorar ações no
desenvolvimento socioeconômico da cidade,
o planejamento global exige, ainda, mais outro
esforço adicional, projetar componentes de
cunho estratégico à dinâmica urbana. Nada
aconteceria, por exemplo, para identificar e
conservar o patrimônio e ruas fechadas ao
trânsito no Setor Histórico da cidade, em torno
do Largo da Ordem de São Francisco, se não
tivessem sido programados feiras e eventos
culturais para o local, estimulando ali os usos
boêmios e de interesse econômico e cultural.

Acompanhando essa orientação, estabelecemse critérios para atingir uma linguagem
simbólica e de marketing na cidade, de modo
que todo cidadão entenda o Plano Diretor,
contribuindo para sua construção gradual. Os
trabalhos de planejamento passam a ter grande
presença nas atividades de comunicação social
da Prefeitura. Esforços adicionais se somam ao
planejamento urbano para apoiar e projetar
certas dinâmicas diretamente correlatas ao
Plano Diretor. Algumas delas referem-se
intimamente ao uso e conforto no sistema de
vias e logradouros na malha urbana,
contemplando o Trânsito de Veículos e de
Pedestres, bem como a Segurança Pública nos
espaços de uso coletivo. Diversos outros
aspectos da atuação privada e da comunidade
concorrem para sua efetivação. Sem essas
contribuições, as atividades de planejamento
não teriam tido o reconhecimento que
alcançaram ao longo do tempo, incluindo
variáveis atinentes à gestão institucional, de
cunho governativo e organizacional.

Ilustração do Largo da Ordem.
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Desde os primeiros anos em que se implanta
o Plano Diretor, a Prefeitura busca inserir
critérios de urbanismo nas atividades
operacionais de Trânsito e Segurança pública.
É premissa no sucesso do Plano, sobretudo
para eficácia do Sistema Viário e do Transporte
Coletivo, que dão “ossatura” na Ocupação e
no Uso do Solo. O velho conceito de compor
a cidade por vizinhanças com vida própria
influi, durante os anos 70, para que se
implantem muitos Módulos Policiais no tecido
urbano. Estando, porém, essas atribuições
públicas situadas na esfera estadual, o
planejamento desses itens é realizado com a
colaboração de órgãos e autoridades do
Estado. Hoje todos os municípios brasileiros
passam a deter, por Lei Federal, a gerência
efetiva sobre o trânsito da cidade. Mas há
muito Curitiba integra sua engenharia
urbana com o policiamento estadual,
compartilhando entre as duas esferas a
educação de trânsito, essa junto às redes
municipais de educação e em outras
atividades trazidas para a Prefeitura. Com a
instalação de órgãos locais, as incumbências
da Prefeitura crescem, tanto aquelas
executadas por Agentes Municipais de
Trânsito, os quais recebem treinamento de
policiais militares, como também as da
Guarda Municipal, criada em 1986 para
apoiar as atividades de Segurança Pública nos
logradouros e pontos de maior circulação de
pedestres da cidade, responsabilizando-se na
defesa do patrimônio público municipal. De
modo geral, para as ações em trânsito e
segurança se pressupõe um tripé de
atividades. As de caráter preventivo – nos
ambientes educacional, socioeconômico e
cultural -, as de cunho repressivo situadas no
âmbito policial e infracional e, por fim, as de
engenharia urbana ou de apoio logístico.
Essas buscam criar situações físicas,
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territoriais, logísticas e materiais favoráveis
para que a violência, os delitos e demais
impactos não aconteçam ou possam ser
mitigados.
Na Gestão do Trânsito, considera-se que a
cidade esteja submetida a três fatores que
dificultam sua circulação viária – intenso
transporte nacional de passagem nas
periferias,
excessiva
concentração
metropolitana e elevada taxa de veículos
particulares per capita. Planejamento de
trânsito, cooperação entre entidades e o
apoio da população apresentam bons
resultados. Novamente o gerenciamento se
baseia em princípios do Plano Diretor, fixados
lá nos anos 60: hierarquia viária, estímulo
para usar ônibus e bicicletas, controle
semafórico, coordenação de obras em vias,
descentralização de atividades econômicas
ao longo de eixos, em bolsões situados nos
antigos caminhos, em vias coletoras e na
animação dos Centros de Bairro, os quais
foram reforçados com as Ruas da Cidadania
durante os anos 90. Nessa década são
também criados no IPPUC os Redutores
Eletrônicos de Velocidade ou “lombada
eletrônica”, pórticos que flagram tráfego
abusivo nas vias.
Nos anos 90 o debate nacional sobre a
violência faz com que em 1996, o Ministério
da Justiça encomende estudos para mapear
os Riscos da Violência nas cidades brasileiras.
Cabe ao IPPUC elaborar esse diagnóstico em
Curitiba, dando origem à criação de uma
Secretaria Extraordinária de Defesa Social no
município, a qual se torna órgão permanente
na estrutura da Prefeitura pela Lei Municipal
n.º 10.630 de 30 de Dezembro de 2002.
Sempre em cooperação com os órgãos e
autoridades estaduais, a Prefeitura vem

buscando criar componentes preventivos da
violência, como a geração de renda em
projetos como o Linhão do Emprego e as
Ações Sociais com participação comunitária.
O planejamento persiste em uma formulação
de engenharia e território que circunscreva a
implementação de iniciativas democráticas de
gestão em determinadas e específicas áreas da
cidade, bem como a grupos delimitados entre
os moradores dessa área. A mais recente prática
de animação e mobilização comunitária foi
intitulada de Modelo Curitiba de Colaboração,
tendo executado no bairro Cajuru sua
implementação-piloto.
Busca-se
a
transformação nos cenários cotidianos da
cidade, melhorando a qualidade de vida nos
bairros construindo basicamente quatro
grandes momentos metodológicos: recurso
público para melhorias e obras no local
motivando a discussão; capacitação de agentes
para práticas colaborativas; planejamento de
metas para compartilhar as ações; e pacto de
acompanhamento e controle sobre a
implantação do projeto local. Essa rotina poderá
ser usada para aplicação de recursos
internacionais ligados a áreas habitacionais de
interesse social, tais como o Fonplata e o
Habitar-Brasil/BID, viabilizando acordos de
Regularização Fundiária, nos moldes
determinados pela lei federal Estatuto da
Cidade.

Conselhos Comunitários de Segurança, durante
os anos 80 e amplia ações conjuntas de Ação
Social nos anos 90. Para tanto, o município
aprimora os instrumentos a seu alcance,
mitigando problemas familiares em nichos de
pobreza e segmentos sob risco social, nos seus
oito Conselhos Tutelares e na rigorosa
fiscalização das Posturas Municipais, ou seja,
reprimindo atividades clandestinas e até mesmo
as iniciativas informais ocorrentes na cidade.

Quando a experiência urbana dos Módulos
Policiais em cada bairro, ao final dos anos 70,
foi considerada obsoleta pelas autoridades
estaduais, pelas dificuldades táticas e
operacionais intransponíveis, segundo as
forças policiais do Paraná, a Prefeitura restringe
suas ações no setor da segurança. Continua
apoiando iniciativas estaduais, especialmente os
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Ilustração de um detalhe da Rua da Cidadania.

À medida que a cidade transborda fronteiras
municipais e a população se torna quatro vezes
maior do que quando começara a ser
implantado o Plano Diretor, mudam-se
gradualmente no IPPUC as formas de
acompanhamento e de atualização do Plano
da cidade. Avançam os projetos, em conceitos
de gestão técnica e gerencial, bem como os
princípios de compartilhamento, para a gestão
democrática e os mecanismos populares de
controle social. As formulações recentes, como
a Rua da Cidadania, por exemplo,
acompanham, entretanto, as mesmas diretrizes
originais adotadas por Curitiba nos anos 70,
para se humanizar a cidade, descentralizar as
ações e desconcentrar a gestão mediante a
cidadania responsável.

Para m aior hom ogeneidade nessas
m udançasde posturatécnica e entre osvários
órgãos da Prefeitura, facilitando a
com preensão de projetos e planos m ais
avançadose integrados,são criadosespaços
de capacitação funcionalou profissional,
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destinados também ao aperfeiçoamento
técnico nas rotinas e procedimentos
operacionais relacionados às diversas
políticas públicas. Antes de tudo foi
instalada a Universidade Livre do Meio
Ambiente, entidade que altera paradigmas
em prol da sustentabilidade no âmbito
funcional interno da Prefeitura. Passa
depois, como ONG, a atuar diretamente
junto aos agentes socioeconômicos da
comunidade local, agindo de forma
permanente junto à sociedade organizada
e se conectando a projetos e ações
internacionais em favor do progresso
sustentável. Para estender de forma
multidisciplinar essa mesma atualização
técnica e profissional a todos os órgãos da
Prefeitura e fazer com que sempre se
inovem os procedimentos operacionais,
ajustando rotinas aos planos e projetos
integrados da cidade, é concebido nos
anos 80 e criado em 1991 o Instituto
Municipal de Administração Pública —
IMAP.
Dessa forma, no IPPUC o planejamento
permanente de Curitiba mantém sua visão
holística e integrada para os diversos planos e
projetos da cidade e para atualizações
constantes no Plano Diretor, considerando
ainda viabilidades técnica e financeira junto aos
órgãos da Prefeitura e às Administrações
Regionais Urbanas. A gestão Integrada e
Compartilhada vai também se ajustando a
recentes disposições nacionais de cunho legal,
se adequando a normas federais de
Concessões e Permissões, Responsabilidade
Fiscal, Responsabilidade Social via Fundações,
ONGs e OSCIPs, Controle Social e Transparência
Administrativa, essa mediante as audiências
públicas e os debates orçamentários prévios.

Na virada entre os séculos 20 e 21, cresce a
preocupação do planejamento em relação a
aspectos administrativos, o desempenho e
custeio da Prefeitura e do município em sua
totalidade. São recentes as mudanças externas
que marcam a época, alterando
comportamento e cidadania perante a estrutura
urbana e a ordem espacial que os envolve.
Efetivamente, neste cenário as relações
internacionais da cidade e sua inserção
metropolitana, assumindo uma dimensão
próxima a três milhões de habitantes, são
aspectos cuja dinâmica exige o aprimoramento
organizacional da Prefeitura. Tudo exige um
esforço adicional do planejamento, em melhor
sistematizar no IPPUC todas as complexas
informações sobre a cidade. Essa é uma
condição “si ne qua non” para se construir
gradualmente
novas
técnicas
de
gerenciamento nos diferentes órgãos
operacionais, de modo a se obter a eficiência
executiva e gerencial da cidade. Um sistema de
dados e informações é a condição essencial
para que se efetivem relações interativas,
compartilhadas entre governo e demais agentes
socioeconômicos nas Administrações
Regionais.

públicos locais. O princípio é disponibilizar a
todos, democraticamente, a informação obtida
ou produzida em qualquer espaço, ação ou
operação realizada pela Prefeitura, nos serviços
públicos implementados junto à comunidade.
O acesso “on-line” a todos os dados da cidade
permitirá acompanhar o desempenho e os
impactos de qualquer projeto incidente sobre o
ambiente urbano, para quaisquer ações ou
serviços de interesse coletivo os quais sejam
executados no município, sejam eles públicos
ou privados.

Para tanto, o IPPUC vem finalizando um Banco
de Dados com Sistema de Geoprocessamento,
que armazenam as realidades e o
conhecimento já consagrado a respeito do
cenário urbano local, em seus inúmeros
aspectos. Esse sistema de informações e dados
disponibiliza seu acervo on-line para todos os
órgãos da Prefeitura, inclusive nos escritórios
descentralizados, junto à população; além de
manter um balcão de respostas a consultas
diretas, que partam dos vários segmentos da
comunidade. Para medir resultados nas políticas
públicas, foram adotados indicadores analíticos
para que se avaliem ações, projetos e serviços
67

68

O PLANO DIRETOR 2004 ESTATUTO DA CIDADE
69

Constituição Nacional e Estatuto
da Cidade.
Os anos 80 foram marcados pela reconstrução
democrática da República, mediante elaboração
da nova Constituição Brasileira e a instituição do
pleno estado de direito nacional. Desse período
de profundas mudanças restaram três importantes
legados institucionais para o urbanismo brasileiro:
Projeto de Lei Federal, como iniciativa do Poder
Executivo e no último governo militar, que instituía
a Política Urbana Nacional, criando mecanismos
e instrumentos novos para que fosse possível, a
cada localidade e município, intervir de fato no
seu ordenamento territorial e no espaço urbano,
de forma o mais independente possível em
relação às regras de mercado;
Dispositivos legais da Política Urbana Nacional
da nova Constituição Brasileira promulgada em
1988, associados a itens de Democracia
Participativa, Direitos Sociais e Ambientais da
Carta Magna, bem como fixação de
competências na esfera municipal para o
Desenvolvimento Urbano, de forma
descentralizada em relação a iniciativas públicas
desse setor durante governos de exceção;
Proposta legislativa do Senador Pompeu de
Souza, resgatando o anteprojeto de lei
formulado antes pelo Executivo, agora sob a
égide de uma Reforma Urbana entendida
como espelho territorial da Reforma Agrária e,
ainda, ajustando conteúdos de Política Urbana
à “nova república” e ao ambiente de
participação popular.
Esse último projeto, discutido por doze anos no
Congresso Nacional e por muitos Movimentos
Sociais do país, mediante o Fórum Nacional de
Reforma Urbana, deu origem ao Estatuto da
Cidade, lei que assume compromisso com
oresgate da chamada “dívida social”, provocada
pela perversa e excessiva concentração de renda
ocorrida nas décadas anteriores.
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O Estatuto da Cidade é Lei Federal que
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição
Brasileira. Promulgada e publicada em 2001, sob
número 10.257, institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, a qual é
consubstanciada em dezesseis grandes diretrizes.
Os princípios fixados pela Constituição Brasileira
e nas diretrizes urbanísticas do Estatuto da Cidade
servem para nortear Estados e Municípios naquilo
que concerne ao ordenamento do território local
e em favor do bem-estar dos habitantes, mediante
normas básicas de ordem pública com interesse
social, na escala das comunidades.
Entre outras disposições regulamentares, a lei
Estatuto da Cidade consolida e cria instrumentos
para que governantes e gestores municipais
possam intervir de fato nos processos de
manejo, ocupação e uso do solo municipal.
Para isso, é reafirmado o Plano Diretor como
principal meio para gerir o crescimento local e
construir o ordenamento físico das cidades. A
lei estabelece agenda para esses planos, como
uma ferramenta legal de controle do território.
Assim, para alguns juristas o Estatuto da Cidade
consagra a autonomia dos municípios, de
modo que tomem a iniciativa de planejar, de
forma soberana, embora concorrente ao
Estado e à União em questões naturais e rurais,
a qualidade no ambiente de todo seu território
administrativo. E que, nesse sentido, mobilizem
forças comunitárias e produtivas locais, visando
promover o desenvolvimento mediante novas
regras próprias e podendo contar com
eventuais parcerias legais.
Para cidades como Curitiba, cujo Plano Diretor
orienta efetivamente a evolução urbana, como
principal condutor do crescimento local, as
disposições transitórias do Estatuto sugerem
adequar as leis urbanísticas municipais em vigor
às novas diretrizes federais, sendo o ano de 2006
o prazo limite para concluir esse ajuste.

Faculta ao município utilizar os seguintes
Instrumentos Indutores, desde que estejam
demarcados no Plano Diretor e regulamentados
por lei local específica:
A idéia central da lei fundamenta o princípio da
Função Social da propriedade e da cidade, para
democratizar o acesso de todos aos novos
espaços projetados e produzidos no meio
urbano. Exige avançadas práticas de
Planejamento Urbano, só disponíveis nos meios
acadêmicos do país e em institutos de estudo e
projeto que estão situados em metrópoles
brasileiras. Nos anos 90, enquanto esse projeto
de lei tramitava no Congresso Nacional e até
sua promulgação definitiva em 2001, novos
componentes do cenário brasileiro e outras
variáveis, em escala mundial, alteraram a
estrutura operacional e gerencial das cidades,
tornando as novas disposições bem mais
vulneráveis aos interesses da economia global.
Esse é um tema que vem preocupando muitos
estudos sobre o Estatuto da Cidade.
As dezesseis diretrizes básicas da lei
estabelecem, de forma resumida:
Cidades sustentáveis e garantias à cidadania;
Obrigatoriedade na Gestão Democrática da
Cidade;
Cooperação entre atores e agentes;
Planejamento para Ambiente Equilibrado;
Oferta de serviços em Equipamentos Coletivos;
Controle Urbano em sete subitens;
Integração com o entorno rural;
Padrões “ambientais” de Ocupação;
Justa divisão no Direito à Cidade, em ônus e
benefícios decorrentes;
Ação Pública a favor do desenvolvimento
urbano e voltada a todo o
povo;
Recuperação pública de investimentos públicos
valorizadores;
Proteção do patrimônio cultural e ambiental;
Controle social em Ocupações de Impacto;
Obrigatoriedade na Regularização Fundiária
para Baixa Renda;
Simplificação das Normas para mais oferta;
Isonomia entre público e privado.

Usos e ocupações compulsórias;
Imposto Progressivo;
Desapropriações em Títulos da Dívida Pública;
Direitos Municipais de Preempção;
Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo
Criado);
Transferências do Direito de Construir;
Operações Urbanas Consorciadas e Consórcios
Imobiliários;
Outros Instrumentos já tradicionais nas Práticas
de Urbanismo.
Há seis “mecanismos” de política urbana que
são decisivos:
Integração dos Planos Locais aos Planos
Regionais e Nacionais;
Planejamento local sistêmico e transparente;
Política Urbana via finanças e tributos,
vinculando essas ações;
Bases jurídicas e comunitárias para os Projetos
Urbanísticos;
Estudos Prévios de Impacto e inserção
ambiental na ocupação urbana.
Os tradicionais procedimentos de Urbanismo
ficam vinculados a:
Gestão Tributária e Orçamentária, com canais
de participação comunitária;
Integração Regional sob os interesses nacionais;
Controle ambiental sobre todo o território
municipal;
Maior inserção de planos e projetos a Direitos
Humanos e à Cidadania.
Em Curitiba, o Zoneamento havia sido revisto
e alterado um ano antes da aprovação do
Estatuto da Cidade. Isso permitiu que, logo após
sua promulgação, aqui fosse possível a imediata
adoção institucional de muitos instrumentos,
que já eram instituídos na cidade por outra
terminologia ou designação legislativa.
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O processo de adequação
do Plano Diretor.
Os estudos para adequar o Plano Diretor ao
Estatuto da Cidade foram iniciados no próprio
ano de 2001, imediatamente após a
promulgação da nova lei federal e sob três
modalidades:
Participação dos Técnicos Municipais em
eventos sobre o tema, realizados por outras
instituições, tais como a Caixa Econômica
Federal – CEF, a Universidade Livre do Meio
Ambiente – UNILIVRE e a SEDU (Presidência da
República);
Realização de palestras, conferências e eventos
internos, por iniciativa da Prefeitura e da Câmara
Municipal, em parcerias com outras entidades,
para a apreciação dos diversos aspectos da
nova lei;
Fixação dos Objetivos e Metas Municipais,
mediante a preparação da Agenda Municipal
do Estatuto da Cidade, contemplando etapas
para uma reflexão sobre os 35 anos evolutivos
do Plano Diretor local, dessa feita com a
participação do Conselho Consultivo do IPPUC,
criado pela lei de 2000.
O objetivo geral era dar início a um trabalho
técnico consistente, dando subsídios e
encaminhamento às adequações legais
necessárias até o ano 2006:
Adequar o Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade até 2003;
Ajustar os regulamentos específicos da
legislação urbanística até 2006;
Aprimorar procedimentos da Prefeitura na nova
base institucional e jurídica.
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No ano de aprovação da lei federal, a
Prefeitura Municipal iniciou debates e
discussões com a sociedade curitibana, para
atualizar e incorporar os novos instrumentos
de política urbana, lançando mão de meios
da Gestão Democrática para promover a
adequação do Plano Diretor ao Estatuto da
Cidade. Em novembro, em conjunto com a
Câmara Municipal, a Prefeitura promoveu um
grande encontro no Salão de atos do Parque
Barigüi, reunindo vereadores, representantes
da comunidade, associações e entidades de
classe e das Prefeituras da Região
Metropolitana. Foram debatidos os novos
instrumentos instituídos pelo Estatuto da
Cidade. A partir deste encontro, foi aberto
mais um canal para a participação da
população: as sugestões para a adaptação da
legislação municipal ao Estatuto da Cidade
passaram a ser recebidas por e-mail.
O processo de adequação do Plano Diretor
de Curitiba ao Estatuto da Cidade teve
continuidade com a participação de todos os
setores da Prefeitura envolvidos diretamente
com o Desenvolvimento Urbano. Foram
constituídos três grupos de estudo, contando
cada um com técnicos das diferentes
instituições municipais, todos eles sob a
coordenação do IPPUC, por intermédio de
sua assessoria jurídica.
Os objetivos desses grupos de estudo foram:
Recomendações para instituir o Estatuto da
Cidade em Curitiba;
Listagem Prévia de ajustes necessários no Plano
Diretor Municipal;
Proposta Técnica do “ideal desejado” entre
participantes.

internacionais, bem como via Internet, em sites
de várias instituições, tais como Arco Web e
Fundação Faria Lima;
Pareceres de juristas e pesquisadores
especialmente consultados.
Foram adotados como material básico de
consulta para esses grupos:
O guia “Estatuto da Cidade”, editado pela
Câmara Federal em parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano — SEDU da
Presidência, o Instituto POLIS, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA e a Caixa
Econômica Federal — CEF, utilizando-o como
texto de referência;
A coletânea de Legislação Urbanística em vigor
na cidade de Curitiba;

Concluiu-se que a aprovação do Estatuto da
Cidade representou um avanço nas questões
urbanas brasileiras, pois contempla instrumentos
tributários, jurídicos, políticos e urbanísticos para
que o município promova a gestão comprometida
com o ambiente e a justiça social na cidade. Como
Curitiba por meio do seu Plano Diretor utiliza, há
muito tempo, grande parte dos instrumentos
preconizados no Estatuto, passa a adotar parte
das novas disposições. Para tanto e como
determina a própria Lei Federal, devem ser
debatidos os dispositivos que serão inseridos ao
Plano Diretor vigente, regulamentando os
mecanismos de aplicação.

Plano Diretor – Lei n.º 2828/66;
Parcelamento do Solo – Lei n.º 2942/66, Lei
n.º 9802/00, Decreto 101/84;
Zoneamento e Uso do Solo – Lei n.º 9800/
00, Decretos
Complementares;
Instrumentos de Política Urbana – Lei n.º
9801/00;
Incentivos Construtivos aos Programas
Habitacionais de Interesse Social
– Lei n.º 9801/00, Lei n.º 9802/00, Decreto
n.º 7 196/00;
Incentivos à preservação de áreas verdes –
Decreto 194/00;

Dos grupos de estudo foi destacado um Grupo
Relator multidisciplinar que recomendou ajustes
e adequações necessários nos instrumentos
legais, segundo abordagens de técnica
legislativa definidos por TERMOS DE REFERÊNCIA
TÉCNICA.
O mesmo Grupo Relator fez as seguintes
recomendações para esses Termos de
Referência com vistas à adequação do Plano
Diretor:
As adequações necessárias na legislação
existente devem levar em conta tudo que é
estabelecido no Estatuto da Cidade sem, no
entanto, perder de vista as conquistas já
alcançadas pelo Município;

Transferência de Potencial Construtivo – Lei
n.º 6337/02, Lei n.º 9801/
00, Lei n.º
9803/00, Decretos n.º 408/91, 7494/91, 949/
92, 380/93 e 849/01.

As legislações mencionadas são as que
necessitam de adequações imediatas, isto não
quer dizer que outras legislações existentes, sem
uma necessidade imediata de ajuste, não
precisem ser reavaliadas futuramente.

Artigos e ensaios do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal — IBAM e de autorias
diversas, colhidos em publicações nacionais e

De março a agosto de 2002, teve continuidade
o processo interno, com técnicos de secretarias
e autarquias municipais.
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Em março de 2003, reuniu-se pela primeira vez
o Conselho Consultivo do IPPUC —
CONSECON, formado por técnicos do Instituto
e também por representantes da sociedade civil,
universidades, órgãos públicos federais,
estaduais e municipais e Câmara de Vereadores.
O conselho deliberou que o trabalho para
adequação no Plano Diretor continuaria a ser
desenvolvido pelo corpo técnico da Prefeitura.
As propostas técnicas seriam, a seguir,
encaminhadas para apreciação de entidades
participantes do Conselho e, posteriormente,
levadas em reunião como proposta préelaborada. Com a participação do conselho, as
discussões saíram do âmbito interno da
Prefeitura e chegaram à comunidade, para
divulgação do anteprojeto.

Delimitação de áreas receptoras, passíveis de
acolher a outorga onerosa do direito de
construir e eventuais alterações de ocupação
e em usos do solo;

Entre abril e junho de 2003, a Prefeitura
constituiu novos grupos de estudos, também
multidisciplinar com participação de
representantes das secretarias, autarquias e
empresas municipais. Resultou um conjunto de
documentos técnicos para subsidiar as
propostas de adequação. Em 4 de julho de 2003
esses documentos foram colocados à
disposição do CONSECON e também da
comunidade, pela internet. As recomendações
constantes dos documentos contemplavam os
seguintes aspectos de adequação no Plano
Diretor:

Na segunda reunião do conselho, em 1º de
agosto de 2003, deliberou-se que a Prefeitura
promoveria reuniões e audiências públicas,
para permitir que todos tivessem acesso ao
conteúdo e possibilidade de debater essa
“Adequação do Plano Diretor ao Estatuto da
Cidade”. Também ficou estabelecido um prazo
para que as entidades indicassem os temas que
assumiriam. Várias das entidades promoveram
debates, analisaram as propostas e entregaram
contribuições ao IPPUC. Entre elas, o Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado do
Paraná, Sinduscon, o qual assumiu a discussão
dos temas “Outorga Onerosa e Transferência
do Direito de Construir” e “Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios”, e
também a Federação das Indústrias do Estado
do Paraná, FIEP, sobre os temas “Diretrizes
Econômicas” e “Mobilidade Urbana”.

Delimitação das áreas onde poderão incidir
induções urbanísticas, nos moldes de
parcelamentos, edificações ou utilizações
compulsórias;
Definição de critérios para enquadrar situações
de subutilização em imóveis;
Delimitação de áreas onde poderá ser utilizado
o Direito de Preempção;
74

Definição de limites para os coeficientes de
aproveitamento;
Elaboração do Plano de Transporte Urbano;
Elaboração do Plano de Desenvolvimentos
Econômico e Social;
Estabelecimento da Política Habitacional do
Município;
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.

Para definir normas e condições que permitissem
a participação da população na construção da
proposta legislativa, em setembro de 2003 foi
publicado o Decreto n.º 898, que regulamentou

a realização de oito audiências públicas para
debates e consultas sobre o anteprojeto de lei
de adequação do Plano Diretor de Curitiba ao
Estatuto da Cidade. Também ficou definido que
poderiam ocorrer outras audiências mediante
solicitação de interessados. Ao mesmo tempo,
a Prefeitura divulgou amplamente as propostas
pela imprensa e disponibilizou os trabalhos
realizados e a proposta na íntegra os quais
poderiam ser consultados no IPPUC e pela
internet. A Prefeitura também providenciou e
distribuiu, nas Administrações Regionais,
folhetos informativos com o resumo da
proposta, apresentada em linguagem acessível
para a comunidade, bem como chamando à
participação no processo de discussão.
Dias antes da realização das audiências nas
Administrações Regionais, a Prefeitura
preparava uma exposição que apresentava o
conteúdo da proposta, em seus diversos temas,
composta de 16 banners. Em outubro e
novembro, foram realizadas nove audiências
públicas. Além das previstas, localizadas nas
Administrações Regionais ou Ruas da
Cidadania, também foi realizada uma no
Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado do Paraná, a pedido dessa entidade. As
audiências tinham início às 18h:30min e
duração de três horas e meia. As nove
audiências públicas realizadas reuniram 1.463
pessoas, em sua maioria, representantes da
comunidade, associações de moradores e
Câmara Municipal, que apresentaram propostas
para adequação do Plano Diretor de Curitiba
ao Estatuto da Cidade. Foram registradas 142
participações que compreenderam propostas,
esclarecimentos e sugestões. Os participantes
que não manifestaram suas idéias nessas
audiências podiam formular sugestões ou
críticas pelo correio, fax ou meio eletrônico, até
15 dias da data de sua realização.

Após as audiências, também foram
organizados debates públicos na Câmara
Municipal, por solicitação dos vereadores;
na Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, a pedido daquela universidade em
conjunto com a Universidade Federal do
Paraná, o Centro Universitário PositivoUnicenP e a Universidade Tuiuti do Paraná;
e na Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Paraná. As contribuições
apresentadas nas audiências públicas
foram encaminhadas para os técnicos
encarregados da preparação da proposta
de adequação do Plano Diretor ao Estatuto
da Cidade.
Entre as propostas
destacaram-se:

apresentadas,

Criação de Conselho Municipal de
Desenvolvimento, reunindo representantes
da sociedade civil e do poder público
municipal;
Adoção de um estatuto único para a Região
Metropolitana, com o objetivo de racionalizar
e baratear a elaboração de projetos comuns –
de habitação, saúde, educação, meio
ambiente, recursos hídricos e o uso das
estruturas e equipamentos existentes;
Estímulo à participação social de pequenas
empresas, individualmente ou mediante
associação com uma ou mais;
Elaboração de diretrizes para uso de água
tratada, com substituições e reaproveitamento
da água pluvial;
Subsídios para manutenção de áreas verdes,
como forma de impedir a ocupação urbana que
prejudique o meio ambiente.
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Sistema Viário

Sistema de Transporte

Zoneamento

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado do Paraná — Sinduscon-PR apresentou
várias sugestões para o Plano Diretor, entre elas
“ter o cuidado e a sensibilidade de não criar
obrigações demasiadas ou injustas ao
confundir subutilização com estagnação, fruto
de baixa atividade econômica”. O assunto foi
encaminhado para ser debatido por ocasião da
elaboração de leis ou legislação mais específica.
Essa mesma entidade, sobre a outorga onerosa
do direito de construir, apontou a seguinte
questão: “Consideramos exageradamente
arrecadatória a sugestão de onerar também o
aumento da densidade, principalmente em
zonas onde o uso e a ocupação já foram
restringidos, e ainda assim são onerados pela
concessão de coeficiente ou altura”. A sugestão
foi atendida e o critério de densidade excluído
da proposta ao Legislativo.
Nas experiências urbanísticas já praticadas por
Curitiba, o Estatuto da Cidade acrescentou e
trouxe avanços significativos. Pois ofertará, a
partir de agora, uma disposição legislativa mais
formal para muitos dos tradicionais
mecanismos já utilizados no município. Nesse
aspecto, a nova lei oferece uma terminologia
e um tratamento homogêneo para esses
instrumentos em todo o país, evitando dessa
forma o casuísmo e erro regional na utilização
e na interpretação dos dispositivos e
mecanismos de intervenção. Mais do que isso,
o Estatuto da Cidade acrescenta às práticas de
Curitiba uma postura compulsória para
Regularizações Fundiárias, para canais de
Gestão Democrática e para uma compatibilidade
vertical: entre os planos e ações de âmbito local,
metropolitano, estadual e federal.
Concluídos os debates e as audiências, assim
como os ajustes técnicos deles decorrentes, em
março de 2004, foi encaminhada à apreciação
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os instrumentos de política urbana detalhados
na lei que acompanha este documento, são
os seguintes:
do Legislativo e aos agentes participantes a
proposta que complementa as diretrizes fixadas
pelo Plano Diretor desde 1966. Essa proposta
incorpora no mesmo os instrumentos
sucessivamente adotados pelo Município desde
então e alguns novos sugeridos pelo Estatuto
da Cidade, propondo sua gradual implantação
em conformidade com as orientações
estabelecidas democraticamente para o
desenvolvimento da gestão local. O teor da
proposta contempla a maior parte das sugestões
com origem nas Audiências Públicas e nos
setores envolvidos com produção do espaço
urbano: o empresariado, o governo Estadual,
Universidades e organizações sociais.
Após longo processo de discussão na Câmara
Municipal, inclusive com a promoção de mais
duas Audiências Públicas, o texto original do
projeto de lei que dispõe sobre a adequação
do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da
Cidade, que passará à vigência de lei a partir de
2005, recebeu 54 emendas, das quais 29
apresentadas como resultado de debates e
análises feitas entre as Comissões de Urbanismo
e Legislação, com o IPPUC — Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e
diversas entidades da sociedade civil organizada.
A abrangência do Plano Diretor como via de
sustentação ao desenvolvimento planejado da
cidade é consenso entre os vereadores que
aprovaram o documento, visando estabelecer
uma relação entre os desenvolvimentos
econômico e social da cidade.
Basicamente, foram incorporadas ao Plano
Diretor de Curitiba algumas novidades
institucionais, as quais dão nova formatação
legislativa para algumas práticas anteriormente
pouco ou até indevidamente regulamentadas.
Na adequação do Plano Diretor, os

Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios;
Direito de Preempção;
Outorga Onerosa do Direito de Construir;
Transferência do Direito de Construir;
Operações Urbanas Consorciadas;
Estudo de Impacto de Vizinhança;
Monitoramento e controle do Plano Diretor.
No prazo máximo de três anos, contados a
partir da vigência da lei de adequação do Plano
Diretor, deverão ser ajustados os dispositivos
de legislação urbanística às políticas e diretrizes
previstas, bem como sistematizados e
aprovados os planos municipais de Mobilidade
e Transportes, Habitação de Interesse Social,
Desenvolvimento Econômico e Social e
demais Planos Setoriais.
A lei de adequação do Plano Diretor contempla
a maior parte das sugestões apresentadas pela
comunidade nas Audiências Públicas e pelos
principais setores envolvidos na produção do
espaço urbano: o empresariado, o Governo
Estadual, a Prefeitura, as Universidades,
representantes de organizações sociais e da
comunidade. Continuará sendo um valioso
instrumento orientador para o processo de
planejamento municipal – de forma integrada,
contínua e permanente, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no Plano –, sob
coordenação e monitoramento do IPPUC e
com a participação de todos os moradores,
para que estes sejam os beneficiários das mais
justas ações.
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CURITIBA TEM MUITO A
COMEMORAR
Curitiba, mais uma vez, tem muito a comemorar. A
aprovação unânime do novo Plano Diretor garante grandes
avanços. Na área de planejamento urbano, por assegurar o
desenvolvimento sustentável, envolvendo o direito à terra
urbana, moradia, saneamento e qualidade ambiental,
mobilidade e transporte, serviços públicos, trabalho e lazer,
num progresso social sem precedentes. Na evolução
democrática, pela expressiva participação de todos os
setores da sociedade, através de audiências públicas
durante o processo de discussão para a adaptação do Plano
ao Estatuto da Cidade.
Canais foram abertos para a colaboração popular nos
rumos do município, numa importante integração do
Legislativo e Executivo, por meio do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba. Debates entre as
Comissões de Urbanismo, Legislação e o Ippuc
movimentaram a Câmara Municipal, culminando na
aprovação do Plano, em 1º de dezembro, data em que o
Instituto, que vem posicionando Curitiba, nas últimas
décadas, como modelo no mundo em planejamento
urbano, por seus projetos e ações, comemorava 39 anos de
fundação.
O objetivo do Estatuto da Cidade, de promoção do
planejamento urbano de forma sustentável, visando a
qualidade de vida da população das cidades com mais de
20 mil habitantes, já vem sendo uma realidade em nossa
capital, que, ao longo dos anos, também pauta suas
iniciativas na proteção ambiental como forma de melhorar
esta condição às comunidades.
O novo Plano Diretor, que contempla muitas das
sugestões apresentadas nas audiências, e sua implantação,
com sucesso garantido, a exemplo da eficiência até aqui
demonstrada pelo Ippuc, traduzem a colaboração dos
setores envolvidos no desenvolvimento do espaço urbano
às presentes e futuras gerações.

João Cláudio Derosso
Presidente da Câmara Municipal de Curitiba
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A Lei 11.266/2004, aprovada pela Câmara
Municipal de Curitiba, em 1º de dezembro de 2004,
que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor
de Curitiba ao Estatuto da Cidade indica as
diretrizes gerais, as regras básicas, para que o
Município tenha assegurado seu desenvolvimento
sustentável, envolvendo o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento e à qualidade ambiental,
a mobilidade e transporte, aos serviços público,
ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras
gerações, consolidando o processo de
planejamento e gestão democrática.

Cassio Taniguchi
PREFEITO MUNICIPAL

Luiz Masaru Hayakawa
PRESIDENTE DO IPPUC
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MENSAGEM Nº 10

Excelentíssimo
Senhor Presidente,
Excelentíssimos
Senhores Vereadores:
Segue à apreciação dessa
Colenda Câmara Municipal, o projeto de lei
que “Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor
de Curitiba ao Estatuto da Cidade - Lei Federal nº
10.257/01, para orientação e controle do
desenvolvimento integrado do Município”.
A Lei Federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001, que entrou em vigor apenas em
outubro de 2001, regulamenta os arts. 182 e 183
da Constituição Federal de 1988. É denominada
Estatuto da Cidade e apresenta vários instrumentos
urbanísticos, tributários, jurídicos e políticos para
que os municípios promovam uma política urbana
mais adequada.
A Cidade de Curitiba possui
desde 1966 um Plano Diretor, e utiliza grande parte
dos instrumentos indicados no Estatuto da Cidade
já há vários anos por meio de leis isoladas
aprovadas, grande parte em 2000, junto com a
revisão da legislação de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo. De acordo com as
determinações do próprio Estatuto, é necessário
incorporar alguns deles ao Plano Diretor.
Logo após ter entrado em vigor
o Estatuto da Cidade, a Prefeitura Municipal de
Curitiba - PMC organizou encontros internos, com
os técnicos das secretarias e autarquias municipais,
para análise daquele instrumento legal. Em
novembro de 2001, em conjunto com essa Câmara
Municipal, a PMC promoveu um grande encontro
no Salão de Atos do Parque Barigüi, que envolveu
vereadores, representantes da comunidade,
associações e entidades de classe, bem como

representantes de prefeituras da Região
Metropolitana. Nele foram apresentados e
debatidos o Estatuto da Cidade e os novos
instrumentos por ele instituídos.
A partir desse encontro, a PMC
abriu mais um canal para a participação da
população nos rumos da cidade. O cidadão
curitibano pôde fazer sugestões para adaptação da
legislação municipal ao Estatuto da Cidade pela
Internet, na página do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC ou por
e-mail.
Por orientação, de março a
agosto de 2002 foi dada continuidade ao processo
interno de avaliação do Plano Diretor e sua
legislação complementar ante o Estatuto da Cidade,
com a participação de técnicos de diversas
secretarias e autarquias municipais. O trabalho
desenvolvido pelo nosso corpo técnico constatou
a necessidade de adequação do Plano Diretor
de 1966, em razão dos novos instrumentos
instituídos pelo Estatuto da Cidade, e indicou os
principais pontos a serem observados.
Em março de 2003, na primeira
reunião do Conselho Consultivo do IPPUC
(Consecon), formado também por representantes
da sociedade civil organizada, universidades e
integrantes de órgãos públicos federais, estaduais
e municipais, inclusive da Câmara Municipal de
Curitiba, foi deliberado que os trabalhos
continuariam a ser desenvolvidos pelo corpo
técnico da Prefeitura. As sugestões seriam
encaminhadas para apreciação das entidades
participantes e, posteriormente, levadas como
proposta pré-elaborada em reunião do Consecon.
Decidiu-se que seria previamente aprovada pelo
Consecon a pauta de assuntos que iriam ao debate
público e que as propostas deveriam ser divulgadas,
para conhecimento de todos, previamente à
realização das audiências públicas, de forma a
permitir o entendimento do conteúdo apresentado
aos participantes. Também ficou acordado que as
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decisões seriam tomadas em nome do Conselho e
não por meio de cada entidade participante.
No período de abril a junho de
2003, a Prefeitura constituiu grupos de estudos com
a participação de representantes de diversas
secretarias, autarquias e empresas municipais para
elaborar um conjunto de dez documentos para
subsídio à proposta de adequação do Plano Diretor
de Curitiba ao Estatuto da Cidade.
Os documentos foram
colocados à disposição dos membros e suplentes
do Consecon e demais interessados pela Internet,
a partir de 04 de julho de 2003, para que
avaliassem as propostas e se manifestassem por email ou em nova reunião, convocada para 01 de
agosto de 2003. Também foram incluídos na pauta
os assuntos que iriam a debate público e a forma
como as audiências públicas deveriam ser
realizadas, de modo a permitir a todos o
entendimento do conteúdo apresentado.
Na 2ª Reunião do Consecon,
realizada em 01 de agosto de 2003, foi deliberado
que as entidades participantes do conselho, em
conjunto com a Prefeitura, promoveriam reuniões/
audiências públicas sobre as propostas
apresentadas e que as entidades teriam prazo até
15 de agosto seguinte para indicar os temas que
assumiriam.
Formalmente se pronunciaram
o Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado do Paraná - Sinduscon-PR, em ofício de
01 de agosto, como responsável pela análise e
discussão dos temas Outorga Onerosa e
Transferência do Direito de Construir e
Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios, e a Federação das Indústrias do
Estado do Paraná - Fiep/PR, com os temas
Diretrizes Econômicas e Mobilidade Urbana.
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No entanto, várias entidades
componentes do Consecon (o Sinduscon-PR, a
Fiep/PR, o IEP, o Secovi/PR, a Asbea-PR e a
Ademi/PR) promoveram análises e debates de
todos os temas propostos e, em 04 de setembro,
apresentaram no IPPUC um documento contendo
várias contribuições.
Nesse período, a equipe técnica
composta por representantes de diversos órgãos
da Prefeitura, sob a coordenação do IPPUC,
elaborou uma proposta de minuta de lei para
adequação do Plano Diretor às diretrizes e
instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade,
com o intuito de orientar e direcionar o processo
de discussão das propostas.
Em setembro de 2003 foi
publicado o Decreto nº 898, que regulamentou a
realização de 08 (oito) audiências públicas nas
Administrações Regionais, para debates e
consultas sobre o anteprojeto de lei de adequação
do Plano Diretor do Município de Curitiba.
A Prefeitura Municipal de
Curitiba fez ampla divulgação dos trabalhos e, nos
meses de outubro e novembro, promoveu 09 (nove)
Audiências Públicas, uma em cada Administração
Regional e uma no Sinduscon-PR, por solicitação
daquela entidade. Também foram promovidos
debates públicos para apresentação e discussão
das propostas na Câmara Municipal, por solicitação
dos vereadores, na Universidade Católica do
Paraná, por solicitação conjunta daquela
universidade com a UFPR, UNICENP e UTP, e
na Faculdade de Direito da UFPR.
A proposta complementa as
diretrizes estabelecidas no Plano Preliminar de
Urbanismo e no Plano Diretor de Curitiba, instituído
pela Lei nº 2.828, de 10 de agosto de 1966, 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.
Trata-se de um documento que
consolida as políticas urbanas importantes para o
desenvolvimento da Cidade e institui em nosso
Município novos instrumentos criados e
regulamentados pela Lei Federal.

Diante do exposto e certo da
importância deste projeto de lei, espero e confio
que o presente projeto seja aprovado pela
unanimidade dos Senhores Edis, e na oportunidade,
reitero os meus protestos de admiração e apreço
aos dignos componentes dessa Câmara Municipal.

Cassio Taniguchi
PREFEITO MUNICIPAL

O projeto de lei que dispõe
sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba
ao Estatuto da Cidade indica as diretrizes gerais,
as regras básicas, para que o Município tenha
assegurado seu desenvolvimento sustentável,
envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento e à qualidade ambiental, a mobilidade
e transporte, aos serviços público, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações, com
um processo de gestão democrática.
O seu teor contempla a maior
parte das sugestões apresentadas nas Audiências
Públicas e pelos principais setores envolvidos na
produção do espaço urbano: o empresariado, o
Governo Estadual, a Prefeitura, as Universidades
e representantes de organizações sociais. Será um
valioso instrumento orientador para intervenção na
questão urbana com mais eficiência, em um
processo contínuo e permanente, com a
participação de todos os moradores para que os
mesmos sejam beneficiários das justas ações.
A aprovação dessa adequação
ao novo Plano Diretor com certeza será um novo
marco do nosso processo de planejamento, na
busca e materialização de uma melhor qualidade
de vida para nossa população, com
responsabilidades sociais solidárias.
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Lei de adequação do Plano Diretor.
LEI MUNICIPAL

“Dispõe sobre a
adequação do Plano
Diretor de Curitiba ao
Estatuto da Cidade Lei Federal nº 10.257/
01, 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:

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 - planos nacionais, regionais e estaduais de
ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
II - planejamento da Região Metropolitana
de Curitiba.

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 nº 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 nº
2828, 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 bemestar social da comunidade de Curitiba, bem como
da Região Metropolitana, e é o instrumento básico,
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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
nº 10.257;

III - institutos jurídicos e políticos, conforme
disposto no art. 4º, item V, da Lei Federal nº 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;

V - participação democrática popular,
observado especialmente o contido nos artigos 46,
47, 48 e 49.
§ 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:

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;

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;

II - atualização e disseminação das
informações de interesse do Município;

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

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

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

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

VII - articulação das estratégias de
desenvolvimento da cidade no contexto regional
metropolitano;
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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 - universalização da mobilidade e
acessibilidade;
XI - prioridade ao transporte coletivo público
na mobilidade urbana;
XII - 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.
XV. Privilegiar os gastos públicos nas áreas
que melhor proporcionem a melhoria da qualidade
de vida a todos os cidadãos. (emenda aditiva
32.00610.2004)
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
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como, pólo 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
eqüidade 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, e 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,
infra-estrutura, recursos naturais e culturais;
VIII - otimizar o uso das infra-estruturas
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;

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

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

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

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;
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 nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, e os seguintes requisitos:
I - compatibilidade do uso da propriedade
com a infra-estrutura, equipamentos e serviços
públicos disponíveis;

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, infra-estrutura 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;

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

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

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

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, infra-estrutura 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 sócio-econômica;
XIII - estabelecer normas específicas de uso
e ocupação do solo para a proteção dos recursos
naturais em áreas de mananciais e bacias
hidrográficas;
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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.
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, infra-estrutura
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 infra-estrutura 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, infra-estrutura,
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 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:
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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
macro-hierarquia com os seguintes eixos de
estruturação:
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I - eixos estruturais - principais corredores
de transporte coletivo urbano, com pistas exclusivas
para o sistema de transporte;
II - eixo metropolitano - corredor de
transporte coletivo de caráter urbano e de
integração metropolitana;
III - eixos de ligação – eixos de transporte
coletivo que interligam os eixos estruturais;
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;
XI - instituir o Plano Municipal de
Mobilidade e Transporte Urbano 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:
I - articular os meios de transporte coletivo
que operam no Município em uma rede única, de
alcance metropolitano, integrada física e
operacionalmente;
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;
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VII - estabelecer políticas tarifárias que
preservem o equilíbrio econômico e social do
sistema de transporte coletivo;

população, respeitando o meio ambiente,
obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo
e do transporte de passageiros;

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

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;

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;
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
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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
Art. 18. São diretrizes específicas da política
municipal de transporte de cargas:

I - 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;
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:
I - 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;
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 normasa 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;
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VII - promover adoção de padrões de
produção e consumo de bens e serviços compatíveis
com os limites de sustentabilidade ambiental;
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;
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solo e nas águas, segundo o Plano Municipal
deControle 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:

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;

I - proporcionar ao cidadão o direito de
usufruir a paisagem;

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;

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

II - promover a qualidade ambiental do
espaço público;

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

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

V - ordenar e qualificar o uso do espaço
público;

XIV - estabelecer incentivos construtivos e
fiscais visando à preservação, conservação e
recuperação do patrimônio cultural e ambiental.

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

XV – reduzir anualmente, a emissão de
poluentes nocivos à saúde despejados no ar, no

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;

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, infra-estrutura, 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;

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

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;

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;

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

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.

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

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.

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:
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I - promover a implantação e adequação da
infra-estrutura 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 infra-estrutura 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
infra-estrutura 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.
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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;
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 nº
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;

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

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

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

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 sócioeconômicas 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 sócio-econômica da
população e as normas ambientais;
III - instituir de zonas especiais de
interesse social;

VI - produzir e incentivar a produção de
moradias e lotes urbanizados destinados ao
atendimento de famílias de menor renda;
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, infra-estrutura 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 auto-suficiência interna dos
programas habitacionais, propiciando o retorno
dos recursos aplicados, respeitadas as condições
sócio-econômicas das famílias beneficiadas.
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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:
I – respeito e valorização do indivíduo como
cidadão, independentemente da condição sócioeconômica, raça, cor ou credo;
I - a ação social como processo sistêmico e
integrado, a partir de base territorial e com foco na
família, na cultura local e na inclusão sócioeconômica de cada cidadão;
II - descentralização e de intersetorialidade
do processo administrativo;
III - excelência em serviços públicos de
assistência e promoção social, através de práticas
inovadoras;
IV – integração e complementaridade nos
programas, projetos e ações entre os diversos
órgãos de governo e a sociedade civil;
V – 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;
VI - instituir o Plano Municipal de
Desenvolvimento Social de maneira integrada e
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complementar ao Plano Municipal de
Desenvolvimento Econômico 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 - promover ações de combate à fome;
VII - 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.

Art. 33. São diretrizes gerais da política
municipal da cultura:
I - consolidar a Cidade como referência na
promoção de eventos culturais na área da música,
do teatro, das artes plásticas, do cinema e da
literatura;
II - 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;
III - promover a utilização dos equipamentos
municipais e espaços públicos como mecanismo
de descentralização e universalização da atividade
cultural;

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:

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

I - estimular a parceria e a coresponsabilidade da sociedade com o poder público
nas ações de segurança pública, defesa comunitária
e proteção do cidadão;

V - promover a preservação e conservação
do patrimônio cultural da Cidade;

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

VI - incentivar e fomentar a participação
pública e privada no financiamento de projetos
culturais.

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

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:

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:
I - promover o acesso da escola e da
população às novas tecnologias;
II - ampliar e consolidar a autonomia
administrativa, financeira e pedagógica das unidades
educacionais, garantindo agilidade na viabilização
de projetos pedagógicos e qualidade no
atendimento;
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V - promover programas de inclusão e de
atendimento a educandos portadores de
necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular de ensino;
VI - promover a elevação do nível de
escolaridade da população economicamente ativa;
VII - 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;
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:

III - promover a participação da sociedade
nos programas educacionais da Cidade;

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;

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

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;

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

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

IV - desenvolver junto ao jovem uma cultura
de protagonista de participação e de
coresponsabilidade para com a comunidade;

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 - promover a proteção e a defesa dos
direitos da população em situação de risco e
vulnerabilidade social;
II - 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.

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 à
promoção da saúde da população pela gestão e
regulação dos serviços próprios e conveniados,
pelo monitoramento de doenças e agravos, pela
vigilância sanitária, integrada às 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. 41. São diretrizes gerais da política
municipal de assistência e promoção social:

Art. 43. São diretrizes gerais da política
municipal de saúde:

I - fortalecer e ampliar a rede de
responsabilidade solidária para a ação social;

I - promover a melhoria constante da infraestrutura pública dos serviços de saúde;

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

II - implementar os sistemas de gestão e
regulação dos serviços próprios e conveniados ao
SUS;
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III - promover a melhoria do quadro
epidemiológico, reduzindo os principais agravos,
danos e riscos à saúde da população curitibana;

I - aumentar a competitividade regional;
II - dinamizar a geração de emprego trabalho
e renda;

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 coresponsabilidade da população por sua saúde;
VIII - consolidar as Unidades Básicas de
Saúde como porta de entrada do Sistema de Saúde
Municipal;
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.

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:
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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 eqüidade social e o respeito ao meio
ambiente.
VIII. Apoiar e incentivar o desenvolvimento
e aperfeiçoamento das iniciativas individuais e
coletivas com fim de desenvolver o 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 infra-estrutura necessária e
adequada ao desenvolvimento econômico, turístico
e social da Cidade;

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

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

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

VII - fomentar as atividades econômicas
baseadas em inovação tecnológica e em uso
intensivo de conhecimento;
VIII - maximizar a sinergia dos ativos da
Cidade Industrial de Curitiba, potencializando a
criação, difusão e uso do conhecimento e inovação;
IX - 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;

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.
Art. 47. São diretrizes gerais da gestão
democrática:
I - valorizar o papel da sociedade civil
organizada e do cidadão como partícipes ativos e
colaboradores, co-gestores, e fiscalizadores das
atividades da administração pública;
II - ampliar e promover a interação da
sociedade com o poder público;
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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 – 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.

III - conferência municipal da cidade;
IV - Iniciativa popular de projetos de lei, de
planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano sustentável;

Parágrafo único. As normas que disciplinarão
a composição e funcionamento do órgão colegiado
municipal de política urbana serão definidas em
legislação específica.

V - conselhos municipais.e 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.

TÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
URBANA

Art 49. - O órgão colegiado municipal de
política urbana terá por finalidade:

CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS EM GERAL

I – propor, 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.

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 nº
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade, sem prejuízo de outros instrumentos de
política urbana.

II - apresentar, apreciar e avaliar propostas
de revisão e adequação da legislação urbanística e
do Plano Diretor de Curitiba;
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§ 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 nº 10.257,
de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, de:
I - parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios;
II - imposto predial e territorial progressivo
no tempo;
III - 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 infra-estrutura, 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.
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 à 8º da Lei Federal nº
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% (cinqüenta 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% (cinqüenta 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:
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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% (cinqüenta 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.

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.
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.
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;

§ 5º. Para efeito desta lei, considera-se
coeficiente de aproveitamento a relação entre a área
computável e a área do terreno.
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IV - ordenamento e direcionamento da
ocupação urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e
comunitários;
VI - criação de espaços públicos de lazer e
áreas verdes;
VII - criação de unidades de conservação
ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII - 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 5 (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 nº 10.257, de 10 de Junho
de 2001, e as estabelecidas em legislação municipal
específica.
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 infra-estrutura.
Art. 60. A outorga onerosa do direito de
construir propicia maior adensamento de áreas já
dotadas de infra-estrutura, 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;
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III - áreas com predominância de ocupação
residencial de alta, média e baixa densidade;
IV - áreas de ocupação mista de alta, média
e baixa densidade;

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 infra-estrutura implantada.

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 2 (dois);
b) eixos de adensamento: até 2 (dois);
c) áreas de ocupação mista alta, média e baixa
densidade: até 2 (dois);
d) áreas com predominância de ocupação
residencial de alta, média e baixa densidade:
até 1 (um);
e) áreas com destinação específica: até 1 (um).
§ 1º. Deverão ser respeitadas as
compartimentações das macrozonas, de acordo
com o suporte natural, infra-estrutura, 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.
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§ 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.
§ 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 construtivo 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.

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 infra-estrutura existente, conforme
o indicado abaixo:
I - eixos estruturantes: até 2 (dois);
II - eixos de adensamento: até 2 (dois);
III - áreas de ocupação mista alta, média e
baixa densidade: até 2 (dois);
IV - áreas com predominância de ocupação
residencial de alta, média e baixa densidade: até 1
(um);
V - áreas com destinação específica: até 1
(um).

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.

§ 1º. Deverão ser respeitadas as
compartimentações das macrozonas, de acordo
com o suporte natural, infra-estrutura, 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.
Art. 68. Serão objetos de regulamentação
em lei específica, entre outras:
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I - as condições de aplicação do instrumento;

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade e o previsto neste Plano Diretor.

II -os parâmetros de altura máxima;
III - as densidade máximas admitidas;
IV - os casos de alterações de usos;
V - as definições de contrapartida;
VI - as fórmulas de cálculos;
VII - os casos passíveis de renovação de
potencial;

§ 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.

VIII - as condições de averbação em
registro de Imóveis.

§ 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.

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.

§ 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.

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
infra-estrutura, sistema viário e de habitações de
interesse social.

Art. 71. Poderão ser previstas nas operações
urbanas consorciadas, entre outras medidas:
I - 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;
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.

§ 1º. Cada operação urbana consorciada
será criada por lei específica, de acordo com as
disposições dos arts. 32 a 34 da Lei Federal n°
110

Art. 72. As operações urbanas consorciadas
têm como finalidades:

I - implantação de espaços e equipamentos
públicos;

privados em função da utilização dos benefícios
previstos;

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

VII - forma de controle da operação,
obrigatoriamente compartilhado com representação
da sociedade civil;

III - implantação de programas de habitação
de interesse social;

§ 1º. Quando for o caso, a lei específica da
operação urbana consorciada também poderá
prever:

IV - ampliação e melhoria do sistema de
transporte público coletivo;
V - proteção e recuperação de patrimônio
ambiental e cultural;
VI - melhoria e ampliação da infra-estrutura
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;

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 que 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 parágrafo 1º, serão
aplicados exclusivamente no programa de
intervenções, definido na lei de criação da operação
urbana consorciada.

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

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.
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§ 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 - Unidades de Conservação.
VI – a 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 Perempção, 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.

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

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;
II - delimitação das áreas de influência direta
e indireta do empreendimento ou atividade,
considerando entre outros aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)

o adensamento populacional;
equipamentos urbanos e comunitários;
uso e ocupação do solo;
valorização imobiliária;
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

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;
113

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.
IV - formalizar um grupo gestor da
informação municipal, de caráter paritário;
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 sub-sistemas
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
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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 3 (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 nº 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 nº 9.801, de 03 de janeiro de
2000, que dispõe sobre os Instrumentos de
Política Urbana no Município de Curitiba;
III - Lei nº 9.802, de 03 de janeiro de 2000,
que institui incentivos para a implantação de
Programas Habitacionais de Interesse Social;
IV - Lei nº 9803, de 03 de janeiro de 2000,
que dispõe sobre a Transferência de Potencial
Construtivo;
V - Lei nº 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 nº 9.805, de 03 de janeiro de 2000,
que cria o Setor Especial de Conservação Sanitário
Ambiental e dá outras providências;

VII - Lei nº 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 nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998 e alterações feitas pela Lei
Complementar nº 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 art. 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 Segurança Pública e
Defesa Social;

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.
§ 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 nº 2828, de 10 de agosto
de 1.966:
I - arts. 3º e 4º;
II - arts. 5º a 34;

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.

III - arts. 36 a 46;
IV - arts. 58 a 64.
Art. 92. Esta lei entrará em vigor após
decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação
oficial.
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 20 de
dezembro de 2004.
Cassio Taniguchi
PREFEITO MUNICIPAL
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A dimensão metropolitana
do planejamento.
Desde antes da implantação do Plano Diretor,
a cidade de Curitiba vem assumindo
compromissos de planejamento integrado para
com os municípios vizinhos. Nos anos 40 a
perspectiva técnica da capital sobre o seu
“cinturão verde” atribuía uma função quase
distrital e rural para as comunidades situadas
além da divisa municipal. Essa era a função de
ligações viárias, como corredores de
abastecimento.
Entre as décadas de 1960 e 1970 são instituídas as
Regiões Metropolitanas brasileiras, a do Paraná
com treze municípios polarizados por Curitiba,
cidade que já vem articulando e integrando sua
realidade urbana com as localidades limítrofes. A
mecanização do campo gera alta demanda
habitacional e planos da Cohab-CT, ainda pelo
Sistema Financeiro de Habitação, vão assumindo
a dimensão metropolitana. A Lei Estadual n.º 6.517
cria em 1975 a Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba – COMEC, sendo
cogitado que o IPPUC pudesse ser, mediante
contrato, a instância técnica executora dos planos
e projetos pré-deliberados nos conselhos gestores
da entidade, que se vincula à Secretaria de Estado
do Planejamento.
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Essa integração faz com que a Cidade
Industrial, por exemplo, seja projetada de
forma complementar a funções urbanas
existentes em Araucária e São José dos
Pinhais, onde está o terminal aeroviário. O
primeiro hipermercado e shopping center vai
para a rodovia do encanamento a leste,
impulsionando a criação do 14.º município
metropolitano, Pinhais. Os terminais de ponta
do Transporte de Massa de Curitiba são
dimensionados de modo a facilitar o ingresso
de linhas intermunicipais no sistema troncal
e estrutural da cidade. A CEASA é instalada
em direção ao sul da cidade de Curitiba.
Mas nesse período há um esforço do Estado
para elaborar com seus próprios técnicos o
Plano de Desenvolvimento Integrado
Regional, o PDI de 1978, apoiado em políticas
nacionais de estruturação de Regiões
Metropolitanas. A equipe da COMEC dota
todas as comunidades vizinhas a Curitiba de
um Plano de Uso e Ocupação do Solo, cujo
formato se articula às políticas urbanas
utilizadas na capital. A COMEC passa a ser
uma entidade consolidada dentro da
administração estadual.

Nos anos 80 esmorece esse ritmo institucional.
Há redução nos investimentos públicos federais
e estaduais, fator que havia impulsionado a
gestão regional ao exigir, de forma negociada
entre as comunidades, o compartilhamento
territorial dessas obras e ações. De outro lado,
Curitiba chega a ensaiar a elaboração de um
novo Plano Diretor, o qual poderia influir
estruturalmente nas cidades vizinhas.
Nos anos 90 a COMEC vincula-se à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano. O
Poder Executivo de Curitiba declara, em 1992 e
durante debates legislativos sobre o Estatuto da
Cidade, que alguns impasses urbanos da capital
só têm solução mediante projetos de âmbito
regional, que tenham por objetivo estabelecer,
com os demais municípios da Região
Metropolitana, um rol de ações compartilhadas.
Além das políticas e rotinas habitacionais da
Cohab-CT na região, começam então a se firmar
novos convênios bilaterais com as cidades
vizinhas, desta feita para integrar as Linhas
Diretas de transporte coletivo da capital nessas
localidades mais próximas.

Na segunda metade dos anos 90 a Prefeitura
de Curitiba e o IPPUC voltam a contribuir com
intensidade no planejamento metropolitano,
com ênfase para orientar novos investimentos
federais e estaduais na região. Os trabalhos
servem também para acomodar a indústria
automotiva e grandes complexos comerciais e
industriais e, ainda, para equacionar questões
operacionais de emergência, nas políticas de
saneamento, de transporte microrregional e de
meio ambiente.
No ano 2000 e para alinhar todos esses planos
e projetos se decide iniciar um novo Plano de
Desenvolvimento Integrado – PDI na região
metropolitana, novamente coordenado na
COMEC. Existe consenso entre todas as
comunidades de que há urgência em atualizar
o plano regional para que, a seguir, cada
município ajuste seus instrumentos locais de
Uso e Ocupação. A lei federal de política urbana
Estatuto da Cidade, promulgada em 2001, impõe
prazos para que essa última meta seja
cumprida pelas Prefeituras. Em 2002 a versão
preliminar do novo PDI é objeto de uma agenda
de debates. O PDI não chega a ser pactuado
ou transformado em regulamento de âmbito
estadual.
Curitiba atualiza seu Zoneamento, em 2000, já
inserindo políticas compensatórias para
conservar o meio ambiente nas cidades
vizinhas, bem como um Eixo de Adensamento
ao longo da antiga rodovia federal desativada,
que corta a cidade de norte a sul. Esse novo
corredor, com 22 km de extensão, ocupa o eixo
rodoviário federal desativado, em razão de ter
sido concluída a obra do contorno leste na
cidade.

117

Curitiba tem dois grandes desafios para o futuro
dos Planos e Projetos que caracterizaram até
hoje a capital paranaense: conservar suas
melhores práticas de gerência técnica e assumir
a dimensão metropolitana na gestão política do
seu desenvolvimento.
No primeiro item, trata-se de conservar esta
nossa matriz de planejamento permanente e
flexível, naquilo que ela tem apresentado de
melhor. De modo que essas práticas bemsucedidas e reconhecidas internacionalmente,
até aqui exercidas como em nenhum outro
lugar, simplesmente não sejam afogadas sob
uma nova e burocrática teia de engenharia
urbana. Algo assim tão vertical e massivo
quanto as rotinas e os procedimentos, por
exemplo, do Sistema Único de Saúde; ou dos
recursos para a merenda escolar na Educação;
ou ainda, como as normas de conservação
para recursos naturais em Meio Ambiente.
Nesse sentido, é desejável que o Ministério das
Cidades assuma uma função muito mais de
articulação, a qual respeite o preceito
constitucional de que a Política Urbana é
competência exercida na esfera federativa dos
municípios. Esse princípio permite que cada
cidade e assentamento local se conforme
adequadamente às peculiaridades culturais do
povo e ao desenho da sua própria
comunidade.
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Curitiba tem hoje o dever de mostrar e
demonstrar à Nação as vantagens reais de
que cada comunidade defina “como
fazer”,espacialmente, a sua própria e peculiar
construção de cidade. Um desafio para o qual
Curitiba está preparada, pela criatividade e
efetividade de ações, continuamente
aprimoradas, avaliadas e monitoradas.
O segundo desafio, que impõe melhor e mais
ampla estratégia de inserção do município na
escala metropolitana, é a adequada cooperação
institucional com os gestores públicos limítrofes
e com os dirigentes de órgãos estaduais,
especialmente nos campos do Saneamento,
Meio Ambiente, Transporte Coletivo,
Agricultura, Ação Fundiária, Habitação e quanto
ao Uso e Ocupação do Solo urbano. Embora
aparentemente a necessidade de acordos
nessas áreas seja simples e de consenso, pois
os interesses comuns e os benefícios são já
evidentes para todos os agentes envolvidos, o
histórico havido nos assuntos de planejamento
e da gestão metropolitana demonstra que há
um trabalho árduo pela frente; desafio que se
inicia na agenda de instâncias técnicas,
prossegue numa negociação política profunda
e responsável, para concluir-se na
implementação de práticas permanentes.

Desafios institucionais.
Os desafios institucionais para o futuro estão
nos procedimentos fixados para cada lei
específica resultante do Plano Diretor, sobretudo
nos casos de Operações Urbanas e Consórcios
Imobiliários, autofinanciáveis, quando iniciativas
populares e comunitárias podem se submeter
a interesses de menor visibilidade e
transparência. Alguns estudiosos já manifestam
publicamente sua preocupação de que,
ampliando-se os direitos à cidade como se fez,
deles se apropriem os agentes socioeconômicos
com maior agilidade técnica e financeira. Nesse
sentido, as dezesseis diretrizes iniciais do Estatuto
da Cidade devem sair dos conteúdos abstratos
para estabelecer normas gerais mais explícitas,
que orientem as iniciativas locais nessa
flexibilização do Plano Diretor.
Propostas de Leis para regulamentação do
Estatuto da Cidade já estão em exame. Alguns
defendem a regulamentação estadual para
definir essas questões e mecanismos, nos
aplicativos para a nova Política Urbana Nacional.
Outros apontam para que o manejo do meio
urbano se dê, como em políticas sociais ou de
meio ambiente, por intermédio dos Conselhos
de escala nacional, regional e local, cujo
formato capilar tem regulação emanada de
Brasília, como acontece em Educação e Saúde,
sendo essa a política que se prevê entre muitos
dirigentes federais, no Ministério das Cidades.

Logo, em 2005, se passarão quarenta anos
desde o ano em que foi criado o IPPUC. Neste
momento a transformação propõe maior
engajamento regional e nacional da cidade. O
emblema é um Eixo Metropolitano para o
Transporte de Massa. O qual se soma a outros
eixos intra-urbanos, de animação e capacitação
produtiva, esses voltados a setores econômicos
de baixa especialidade ou tecnologia transitória,
visando abrir postos de trabalho junto a todos
os deserdados pelo campo. Nesse projeto se
insere a Adequação do Plano Diretor ao Estatuto
da Cidade, restando ainda o desafio de, a partir
de agora, explicitar seus mecanismos práticos
e gerenciais de sustentabilidade e qualidade de
vida.
Desta forma, o resgate histórico do processo
da formação da cidade de Curitiba é exemplar
para que não se perca de vista o bem-estar e a
humanidade das propostas técnicas junto ao
cidadão, sobretudo no acesso a bens como
casa, alimento, informação e convívio. A todos
cabe a consciência de que o assentamento das
moradias e o local de trabalho não respeitam
fronteiras, para esses três milhões de habitantes
que vivem no planalto curitibano.
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